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ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 12(376) «20» հուլիսի 2019թ. 
 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ  

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ   

253 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ԱՀ  ՀՕ-79-Ն օրենքը 

 

 
 

254 ««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-80-

Ն օրենքը 

 

 

 
 

255 ««Նոտարիատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-81-Ն օրենքը 

 
 

256 ««Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-82-Ն 

օրենքը 

 

 
 

257 ««Քաղաքաշինության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու 

մասին» ԱՀ  ՀՕ-83-Ն օրենքը 

 

 
 

258 ««Սնանկության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան օրենքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-84-Ն օրենքը 

 
 

259 ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» ԱՀ  ՀՕ-85-Ն օրենքը 

 

 
 

260 ««Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-86-Ն օրենքը 

 

 
 

261 ««Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-87-Ն օրենքը 

 

 
 

262 «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ԱՀ  ՀՕ-88-Ն օրենքը 
 

263 ««Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատա-

րելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-89-Ն օրենքը 

 

 
 

264 «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» ԱՀ  ՀՕ-90-Ն 

օրենքը 

 

265 «Պետական գույքի մասնավորեցման 2019-2022 թվականների 

ծրագրի մասին» ԱՀ  ՀՕ-91-Ն օրենքը 

 
 

266 «Հանրաքվեի մասին» ԱՀ  ՀՕ-92-Ն օրենքը 
 

 



267 ««Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական 

երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-93-Ն 

օրենքը 

 

 

 
 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ  

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

 

268 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 21-ի N 112-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 510-Ն որոշումը 

 

 
 

269 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2014 

թվականի հունիսի 19-ի N 385-Ն որոշման մեջ լրացում 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 511-Ն որոշումը 

 

 
 

270 «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջե-

ում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1135-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ, Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյան 2019 թվականի փետրվարի 7-ի N 46-Ա որոշման մեջ փոփո-

խություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության 

N 529-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 

 
 

271 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 547-Ն որոշումը 

 
 

272 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 548-Ն որոշումը 

 
 

273 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 549-Ն որոշումը 

 
 

274 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 550-Ն որոշումը 

 
 

275 «Ռոյալթի վճարողների կողմից խտանյութի իրացման 

շրջանառության առավելագույն սահմանաչափերը սահմանելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2013 

թվականի մարտի 12-ի N 122-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 565-Ն որոշումը 

 

 

 

 
 

276 «Մակաբացման աշխատանքների գծով ծախսերի՝ արդյունա-

հանվող օգտակար հանածոյի ինքնարժեքին վերագրման կարգը 

սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 566-Ն որոշումը 

 

 
 

277 «Համայնքի ավագանու կողմից գույքահարկի և հողի հարկի 

արտոնություններ  սահմանելու կարգը հաստատելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 567-Ն որոշումը 

 

 
 

278 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2012 

թվականի հունվարի 19-ի N 11-Ն որոշման մեջ լրացումներ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 573-Ն որոշումը 

 

 
 

279 «Հասուն և գերհասուն անտառային ծառատեսակների հատման 

տարիքը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 574-Ն 

որոշումը 

 

 
 



280 «Ջրի ազգային խորհրդի կանոնակարգը և կազմը հաստատելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 575-Ն որոշումը 

 
 

281 «Փրկարարական ծառայության համազգեստի ձևը, տրման կարգը 

և օգտագործման ժամկետները սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2010 թվականի 

հուլիսի 27-ի N 471-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին» 

ԱՀ կառավարության N 576-Ն որոշումը 

 

 

 

 
 

282 «Վտանգավոր տարածքից բնակչության, նյութական և 

մշակութային արժեքների տարահանման կարգը հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2013 

թվականի նոյեմբերի 8-ի N 771-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու  մասին» ԱՀ կառավարության N 577-Ն որոշումը 

 

 

 

 
 

283 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2003 

թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 374 որոշման մեջ լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

580-Ն որոշումը 

 

 

 
 

284 «Այն քրոնիկ հոգեկան հիվանդությունների ցանկը սահմանելու 

մասին, որոնց առկայության դեպքում ծնողները կամ նրանցից 

մեկը կարող են զրկվել ծնողական իրավունքներից կամ երեխայի 

որդեգրումը կարող է վերացվել» ԱՀ կառավարության N 581-Ն 

որոշումը 

 

 

 

 
 

285 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2009 

թվականի հունիսի 23-ի N 396-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 582-Ն որոշումը 

 

 
 

286 «Արցախի Հանրապետության ոստիկանության համակարգում 

գործող ձերբակալվածներին պահելու վայրերի ներքին 

կանոնակարգը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 583-

Ն որոշումը 

 

 

 
 

287 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 588-Ն որոշումը 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հունիսի 27-ին 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի 

փետրվարի 24-ի քաղաքացիական օրենսգիրքը (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 135.1-ին հոդվածով՝ 

 

«Հոդված 135.1. Գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքի վերաբերյալ 

նախնական նշումը  

 

1. Պետական գրանցման ենթակա գույքային իրավունքը գրանցելու 

պահանջն ապահովելու համար գործարքը վավերացնող նոտարի ծանուցման 

հիման վրա գրանցող մարմնի կողմից կատարվում է գույքի նկատմամբ 

գույքային իրավունքի վերաբերյալ նախնական նշում: 

2. Նախնական նշումը դադարում է դրանով նախատեսված գույքային 

իրավունքի հետագա գրանցումով: 

3. Անձը, որի գույքի նկատմամբ կատարվել է նախնական նշումը, կարող է 

պահանջել վերացնել այն, եթե դադարել է նախնական նշումով ապահովող 

իրավունքը, կամ բաց է թողնվել գործարքից ծագող իրավունքների գրանցման 

ներկայացման համար օրենքով սահմանված ժամկետըֈ»:  

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի՝ 

1) 1-ին մասի 1-ին կետում «կառուցապատման» բառից առաջ լրացնել 

«հողամասի» բառը. 

2) 1-ին մասում 4-րդ կետի վեջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ կետ. 

«5) կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունք:»: 

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 222-րդ հոդվածում` 

1) 4-րդ և 5-րդ մասերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«4. Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերում 

ապագա բնակարանը կամ ոչ բնակելի տարածքը կարող է ծանրաբեռնվել 

կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքով: Կառուցվող շենքից 

անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագիրը ենթակա է նոտարական 

վավերացման, իսկ կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքը` 

պետական գրանցմանֈ 

Կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքը տարածվում է նաև 

հողամասի և ընդհանուր օգտագործման տարածքների համապատասխան 

բաժնային մասի վրա: 



5. Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերում 

առանձնացված միավորները (բնակարանները, ոչ բնակելի տարածքները), 

հողամասի և ընդհանուր օգտագործման տարածքների բաժնեմասով հանդերձ, 

քաղաքացիական շրջանառության օբյեկտ են դառնում ավարտված շենքի 

պետական գրանցման պահից:». 

2) 6-րդ մասի «Կառուցվող» բառը փոխարինել «Կառուցված» բառով. 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7-րդ և 8-րդ մասեր. 

«7. Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի 

շինարարության ավարտի պետական գրանցումից հետո պայմանագրով 

սահմանված, բայց ոչ ուշ, քան վեցամսյա ժամկետում կառուցապատողը 

կառուցվող անշարժ գույք գնելու իրավունք ունեցող անձին է ներկայացնում 

կառուցված շենքում անշարժ գույքը սեփականության իրավունքով 

փոխանցելու ակտը և հաշվարկային փաստաթուղթը կամ օրենքով 

սահմանված դեպքերում՝ հարկային հաշիվըֈ 

Կառուցված շենքում անշարժ գույքը սեփականության իրավունքով 

փոխանցելու ակտում նշվում են՝ 

1) կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրով 

փոխանցման ենթակա անշարժ գույքի մասին սույն օրենսգրքի 565-րդ 

հոդվածին համապատասխան տեղեկություններ. 

2) կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրով 

փոխանցման ենթակա անշարժ գույքի գնի, կատարված կանխավճարային 

վճարումների և առկայության դեպքում՝ գնի չվճարված մասի վճարման 

պայմանների մասին. 

3) կառուցված շենքը կառուցապատողի հաշվին շահագործման 

հանձնելու ժամկետի մասին: 

8. Կառուցված շենքում անշարժ գույքը սեփականության իրավունքով 

փոխանցելու ակտը ենթակա է նոտարական վավերացման, դրանից ծագող 

իրավունքը՝ պետական գրանցմանֈ Կառուցված բազմաբնակարան կամ 

ստորաբաժանված շենքում բնակարանը, ոչ բնակելի տարածքը, ներառյալ՝ 

դրանց համապատասխան հողամասի և ընդհանուր օգտագործման 

տարածքների բաժնային մասը կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու 

իրավունք ունեցող անձին սեփականության իրավունքով փոխանցված է 

համարվում անշարժ գույքը սեփականության իրավունքով փոխանցելու ակտի 

պետական գրանցման պահիցֈ»: 

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 261-րդ հոդվածում «իրավունքի» բառից հետո 

լրացնել «և կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքից 

անշարժ գույք գնելու իրավունքի» բառերը: 

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի  269-րդ  հոդվածը լրացնել հետևյալ  

բովանդակությամբ 3-րդ և 4-րդ մասերով. 

«3. Եթե հիփոթեք սահմանվում է այն հողամասի նկատմամբ, որի վրա 

կառուցվող շենքերը և շինությունները ծանրաբեռնված են կառուցվող 

բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքից անշարժ գույք գնելու 

իրավունքով, ապա կառուցվող շենքում անշարժ գույք գնելու իրավունք 

ունեցող անձը պահպանում է իր իրավունքները պայմանագրում նշված 

ծավալով և ժամկետներում: 



4. Հողամասի, ինչպես նաև դրա վրա կառուցվող կամ կառուցված շենքերի 

և շինությունների վրա բռնագանձում տարածելու և իրացնելու դեպքում 

հողամասը, ինչպես նաև շենքերը և շինությունները ձեռք բերողին անցնելիս 

իրավունքներից բացի, անցնում են նաև կառուցվող բազմաբնակարան կամ 

ստորաբաժանված շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունք ունեցող անձի 

իրավունքներով ծանրաբեռնումներըֈ»: 

 

Հոդված 6. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 569.1-ին 

հոդվածով. 

 

«Հոդված 569.1. Կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի 

պայմանագրի առանձնահատկությունները  

 

1. Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքից անշարժ 

գույք գնելու իրավունքի պայմանագրով պետք է նշվեն ապագայում ձեռք 

բերվող անշարժ գույքի տարածքը նույնականացնող տվյալները՝ ըստ 

կառուցվող շինության ճարտարապետաշինարարական նախագծից վերցված 

հատակագծի, և բնութագրվի անշարժ գույքը հանձնելու ժամանակ դրա 

ներքին հարդարման վիճակի նկարագիրըֈ 

2. Կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագիրը 

պետք է նախատեսի ապագայում հանձնվելիք անշարժ գույքի գինըֈ 

Կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրով կարող է 

նախատեսվել նաև շուկայական գների տատանումների հիմքով պայմանագրի 

գնի ինդեքսավորման կարգը: Պայմանագրում գնի մասին պայմանի 

բացակայության դեպքում պայմանագիրը համարվում է չկնքված: Ընդ որում, 

չեն կիրառվում սույն օրենսգրքի 440-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված` 

գնի որոշման կանոնները: 

3. Եթե կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի 

պայմանագրով ապագայում հանձնվելիք անշարժ գույքի գինը սահմանված է 

դրա մակերեսի միավորով կամ դրա չափի այլ ցուցանիշով (միջհարկային 

բարձրություն և այլն), ապա սեփականության իրավունքի փոխանցման 

ակտով գինը որոշվում է` ելնելով շենքի կառուցման ավարտից հետո անշարժ 

գույքի չափագրման տվյալներով գրանցված չափից: 

4. Կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրով 

գնորդի կանխավճարային վճարումները պետք է կատարվեն բացառապես 

կառուցապատողի հատուկ հաշվին, որը բացվում է Արցախի 

Հանրապետության տարածքում գործող բանկում, գանձապետարանում կամ 

նոտարի դեպոզիտ հաշվում՝ որպես ենթահաշիվ: Կառուցապատման հատուկ 

հաշվի մնացորդի դիմաց վճարման ենթակա տոկոսները փոխանցվում են 

կառուցապատողի սովորական բանկային հաշիվներին և կարող են տնօրինվել 

կառուցապատողի կողմից: 

Շենքի կառուցման ավարտից հետո սեփականության իրավունքի 

փոխանցման ակտում գնի վճարված լինելու հարցը որոշելիս ստացականով, 

դրամարկղի մուտքի փաստաթղթով, վկայի ցուցմունքով, հակընդդեմ 

պարտավորության (ներառյալ՝ գնորդի օգտին հաշվարկված տուժանքի) 

հաշվանցով հավաստված վճարումները, ինչպես նաև վաճառողի 

պարտատերերին, մասնակիցներին կատարված վճարումներն անտեսվում են: 



5. Գնորդի և կառուցապատողի միջև կարող են համաձայնեցվել բանկում 

բացված՝ կառուցապատողի հատուկ հաշվին գնորդի մուտքագրած 

դրամական միջոցները լրիվ կամ մասնակի՝ հօգուտ գնորդի կամ հօգուտ 

գնորդի վարկատուի գրավադրման պայմանները՝ որպես շենքի կառուցման 

ավարտից հետո անշարժ գույքը սեփականության իրավունքով հանձնելու 

կառուցապատողի պարտավորության և կառուցվող շենքից անշարժ գույք 

գնելու իրավունքի պայմանագրի լուծման դեպքում կանխավճարի 

վերադարձման կառուցապատողի պարտավորության կատարման 

ապահովման միջոց: Կառուցապատողի և գնորդի միջև դրամական միջոցների 

գրավի պայմանագրով կամ դրա փոփոխություններով կարող է նախատեսվել 

մինչև կառուցվող շենքի շինարարության ավարտը կամ մինչև 

սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտի կնքումը կամ մինչև շենքի 

շահագործման թույլտվության ստացումը բանկում բացված՝ 

կառուցապատողի հատուկ հաշվի միջոցների մի մասի գրավի իրավունքի 

դադարեցում, որի կիրառման դեպքերում գրավից ազատվող միջոցները 

փոխանցվում են կառուցապատողի այլ բանկային հաշիվներին և կարող են 

տնօրինվել կառուցապատողի կողմից, իսկ գնորդը կրում է կառուցապատողի 

սնանկության դեպքում չապահովված պարտատեր հանդես գալու ռիսկերը: 

6. Կառուցման ընթացքում հողամասի սեփականատիրոջ իրավունքները 

լրիվ կամ մասնակի այլ կառուցապատողի անցնելու դեպքում բանկում 

բացված սկզբնական կառուցապատողի հատուկ հաշվից նոր 

կառուցապատողի բանկում բացված հատուկ հաշվին են փոխանցվում 

վերջինիս անցած կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունք ունեցող 

գնորդի կուտակած կանխավճարները՝ գնորդի գրավի իրավունքով 

ծանրաբեռնված, ինչպես նաև նոր կառուցապատողին են անցնում 

գանձապետարանում, նոտարի դեպոզիտում սկզբնական կառուցապատողի 

հատուկ հաշվում տվյալ գնորդի վճարած միջոցների նկատմամբ 

իրավունքները: Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքից 

անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրով գնի վճարման գնորդի 

վճարային պարտավորությունը հողամասի նոր սեփականատիրոջ առջև չի 

կարող ավել լինել կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի 

պայմանագրով սահմանված գնի և նոր սեփականատիրոջ կառուցապատման 

հատուկ հաշվին փոխանցված կանխավճարների տարբերությունից: 

7. Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի 

շինարարության ավարտի գրանցումից հետո՝ վեցամսյա ժամկետում, անշարժ 

գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտը չկնքվելու կամ 

կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագիրը 

վաղաժամկետ լուծվելու կամ անվավեր ճանաչվելու դեպքում գնորդն 

իրավունք ունի կառուցապատողի հատուկ հաշվից հետ պահանջելու վճարած 

կանխավճարներըֈ Կառուցապատողն իրավունք ունի հատուկ հաշիվը 

սպասարկողից պահանջելու, որ վերադարձվող գումարից պահվի կառուցվող 

շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրով սահմանված 

տուժանք, եթե փոխանցման ակտը չկնքվելու կամ պայմանագիրը 

վաղաժամկետ լուծվելու կամ անվավեր ճանաչվելու հանգամանքների համար 

պատասխանատու է գնորդը: 

8. Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի 

շինարարության ավարտի գրանցումից հետո՝ վեցամսյա ժամկետում, անշարժ 



գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտը չկնքվելու դեպքում 

գնորդը կարող է օրենքով սահմանված կարգով պահանջել փոխանցման ակտի 

հարկադիր կնքում կամ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 

ճանաչում, եթե իր պայմանագրային պարտավորություններն ամբողջությամբ 

կատարված ենֈ 

9. Անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրով անշարժ գույք գնելու 

իրավունքը կառուցապատողի հատուկ հաշվի միջոցների նկատմամբ գնորդի 

իրավունքներով հանդերձ կարող է հատուցմամբ կամ անհատույց օտարվել, 

գրավադրվել կամ փոխանցվել այլ անձի համընդհանուր 

իրավահաջորդության հետևանքով՝ իրավունքների և պարտականությունների 

առկա ծավալով, այդ մասին տեղեկացնելով կառուցապատողին: 

10. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

դեպքերում համընդհանուր իրավահաջորդության կարգով կառուցապատողի 

իրավունքներն ու պարտավորություններն այլ անձանց անցնելու դեպքում 

(իրավաբանական անձ հանդիսացող կառուցապատողի վերակազմակերպում, 

ֆիզիկական անձ հանդիսացող կառուցապատողի մահ) կառուցապատողի 

հատուկ հաշվին գնորդի դրամական միջոցների նկատմամբ իրավունքները 

կարող են անցնել միայն կառուցապատողի այն իրավահաջորդին, որին անցել 

են կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու պայմանագրով կառուցապատողի 

պարտավորությունները: 

11. Շենքի կառուցման ավարտից հետո կառուցապատողի և գնորդի միջև 

սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտի կնքումից հետո 

կառուցապատողի հատուկ հաշվին գնորդի վճարած առկա միջոցները 

փոխանցվում են կառուցապատողի սովորական բանկային հաշվին և 

տնօրինվում են կառուցապատողի կողմից:»: 

 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 902-րդ հոդվածի 3-րդ մասի երկրորդ 

պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 8. Oրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 51.1-ին 

գլխով. 

 

«Գ Լ ՈՒ Խ  51.1 

ՀԱՏՈՒԿ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ 

 

Հոդված 928.1. Հատուկ բանկային հաշվի պայմանագրի առանձնա-

հատկությունները 

 

1. Հատուկ բանկային հաշիվներ են սույն գլխով նախատեսված էսքրոու 

հաշիվը, անվանատիրոջ հաշիվը, նոտարի դեպոզիտ հաշիվը, 

կառուցապատողի հատուկ հաշիվը, պետական աջակցության հաշիվը, 

միանվագ դրամական վճարների հաշիվը, սոցիալական ապահովության 

հաշիվը, ինչպես նաև օրենքով կամ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կամ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 

նորմատիվ իրավական ակտերով որպես հատուկ բանկային հաշիվ 

նախատեսված այլ բանկային հաշիվները: 



2. Հատուկ բանկային հաշիվներն այն հաշիվներն են, որոնցում ներդրված 

միջոցները՝ 

1) սույն գլխով սահմանված դրույթների կամ սույն հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված նորմատիվ իրավական ակտերի համաձայն՝ կարող են 

օգտագործվել միայն սույն գլխի դրույթների հիման վրա պայմանագրերով կամ 

նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ուղղություններով, դեպքերում, 

պայմաններով կամ գործառնություններով, և (կամ) 

2) չեն կարող գրավադրվել, արգելադրվել (դրվել արգելանքի տակ), 

բռնագանձվել հաճախորդի պարտավորությունների դիմաց կամ հաճախորդի 

սնանկության դեպքում հանդիսանալ պարտավորությունների կատարման 

համար լուծարային միջոց, բացառությամբ սույն գլխով նախատեսված 

դեպքերի: 

3. Հատուկ բանկային հաշվում ներդրված միջոցները, բացառությամբ 

928.8-րդ հոդվածում նշված դեպքի, կարող են գրավադրվել, արգելադրվել 

(դրվել արգելանքի տակ), բռնագանձվել միայն այն դեպքերում, երբ՝  

1) հատուկ բանկային հաշվի պայմանագրով հաճախորդ հանդիսացող 

անձի պարտավորությունները կապված են սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին 

կետով նախատեսված ուղղություններից, դեպքերից, պայմաններից կամ 

գործառնություններից բխող պարտավորությունների հետ, կամ 

2) այդ միջոցները հատուկ բանկային հաշվում եղած դրամական 

միջոցներն օգտագործելու համար բանկի կողմից հաճախորդին վճարված 

տոկոսներից ձևավորված միջոցներ են, բացառությամբ նոտարի կամ 

նորմատիվ իրավական ակտերով նախատեսված այլ դեպքերի, կամ 

3) էսքրոու հաշվի դեպքում՝ այդ միջոցները Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 198-րդ հոդվածի 5-րդ մասով 

նախատեսված գույք են, կամ 

4) էսքրոու հաշվի դեպքում՝ էսքրոու հաշվի պայմանագրի կնքման 

օրվանից անցել է 30 և ավելի օր, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով: 

4. Հատուկ բանկային հաշվի պայմանագրի լուծման դեպքում տվյալ 

հատուկ բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցների մնացորդը ենթակա 

է փոխանցման տվյալ հաճախորդի համապատասխան այլ հատուկ բանկային 

հաշվին կամ վերադարձման՝ համապատասխան դրամական միջոցները 

մուտք արած անձին, բացառությամբ պայմանագրով, այլ իրավական ակտերով 

և (կամ) սույն հոդվածով սահմանված դեպքերի: Հատուկ բանկային հաշվի 

պայմանագրով նման վերադարձ կարող է նախատեսվել նաև պայմանագրով 

նախատեսված այլ դեպքերում: 

5. Անվանատիրոջ հաշվի պայմանագրի լուծման դեպքում անվանատիրոջ 

հաշվում եղած դրամական միջոցների մնացորդը կարող է վերադարձվել 

տվյալ անվանատիրոջը, փոխանցվել տվյալ անվանատիրոջ համապատաս-

խան այլ հատուկ բանկային հաշվին և (կամ) փոխանցվել տվյալ 

անվանատիրոջ մատնանշած այլ անձի, եթե այլ բան նախատեսված չէ 

անվանատիրոջ հաշվի պայմանագրով: 

6. Նոտարի դեպոզիտ հաշվի պայմանագրի լուծման դեպքում նոտարի 

դեպոզիտ հաշվում եղած դրամական միջոցների մնացորդը կարող է 

վերադարձվել տվյալ նոտարին, փոխանցվել տվյալ նոտարի 

համապատասխան այլ հատուկ բանկային հաշվին և (կամ) փոխանցվել տվյալ 



նոտարի մատնանշած այլ անձի, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ 

նոտարի դեպոզիտ հաշվի պայմանագրով: 

7. Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում հաճախորդը բանկի 

ծառայությունների դիմաց վճարում է իր հատուկ բանկային հաշվով 

կատարվող գործառնությունների համար: Ընդ որում, բանկի 

ծառայությունների համար վճարը բանկը չի կարող վերցնել հաճախորդի 

հատուկ բանկային հաշվում եղած միջոցներից, բացառությամբ սույն հոդվածի 

9-րդ մասով նախատեսված տոկոսների: Սույն մասով նախատեսված 

բացառությունը չի տարածվում նոտարի դեպոզիտ հաշիվների վրա: 

8. Հաճախորդի հատուկ բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցներն 

օգտագործելու համար բանկը տոկոսները վճարում է հաճախորդին, եթե այլ 

բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով: Սույն մասով 

նախատեսված տոկոսների գումարը մուտքագրվում է հատուկ բանկային 

հաշվում, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով: 

9. Սույն հոդվածի 8-րդ մասում նշված տոկոսները բանկը վճարում է 

հատուկ բանկային հաշվի պայմանագրով սահմանված չափով, իսկ 

պայմանագրում համապատասխան պայմանի բացակայության դեպքում` 

տվյալ բանկի կողմից ցպահանջ ավանդների համար սահմանված չափով 

(սույն օրենսգրքի 906-րդ հոդված): 

10. Տոկոսների գումարը հաշվում մուտքագրվում է պայմանագրով 

նախատեսված ժամկետներում, իսկ պայմանագրում նման ժամկետների 

բացակայության դեպքում` յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո, բայց 

ոչ ուշ, քան պայմանագրի դադարմանը հաջորդող օրը: 

11. Հատուկ բանկային հաշվի միջոցների հաշվին հատուկ բանկային 

հաշվի տիրոջ և բանկի՝ հատուկ բանկային հաշվի տիրոջ նկատմամբ ունեցած 

ցանկացած հանդիպական պահանջների հաշվանց չի կարող իրականացվել, 

անգամ եթե հատուկ հաշիվը տվյալ բանկում հաշվի տիրոջ միակ հաշիվն է: 

Սույն մասով նախատեսված սահմանափակումը չի վերաբերում սույն 

հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված տոկոսներից ձևավորված միջոցների 

չափով հաշվանց կատարելուն: 

12. Պետական աջակցության հաշիվների կարգավորման 

առանձնահատկությունները սահմանվում են Կառավարության որոշմամբ: 

13. Սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխով սահմանված պահանջները տարածվում 

են հատուկ բանկային հաշիվների վրա այնքանով, որքանով չեն հակասում 

սույն գլխի դրույթներին: 

 

Հոդված 928.2. Էսքրոու հաշվի պայմանագիրը 
 

1. Էսքրոու հաշվի պայմանագիր է համարվում այն պայմանագիրը, որով 

բանկը, որպես էսքրոու գործակալ, պարտավորվում է ընդունել և որոշակի 

գործարքի կատարման նպատակով բացված հատուկ բանկային հաշվի վրա 

մուտքագրել տվյալ գործարքի իրականացման հետ կապված մուտքագրվող 

միջոցները և այդ միջոցների հետ կապված հաշվից փոխանցումներ 

կատարելու, համապատասխան գումարներ տալու և հաշվով այլ 

գործառնություններ իրականացնելու վերաբերյալ կարգադրություններն 

իրականացնել միայն էսքրոու հաշվին միջոցներ մուտքագրած անձի և այդ 



միջոցների հասցեատիրոջ միջև կնքված պայմանագրում կամ էսքրոու հաշվի 

պայմանագրում նշված դեպքերում, պայմաններով և ժամկետներում: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պայմանագրերով 

սահմանված ժամկետներում Էսքրոու հաշվին միջոցներ մուտքագրած անձի և 

այդ միջոցների հասցեատիրոջ կողմից միմյանց նկատմամբ ստանձնած 

պարտավորությունների կատարումը հավաստող փաստաթուղթ 

չներկայացվելու դեպքում Էսքրոու հաշվի միջոցները վերադարձվում են այդ 

միջոցները մուտքագրած անձին, իսկ վերադարձման անհնարինության  

դեպքում  էսքրոու  հաշիվը  ձևակերպվում  է որպես սույն օրենսգրքի 51-րդ 

գլխով նախատեսված բանկային հաշիվ՝ այդ հաշվին միջոցներ մուտքագրած 

անձի անունով: 

3. Էսքրոու հաշվի պայմանագիրը կարող է հաճախորդի պահանջով 

վաղաժամկետ լուծվել, միայն եթե առկա է էսքրոու հաշվին միջոցներ 

մուտքագրած անձի և այդ միջոցների հասցեատիրոջ գրավոր 

համաձայնությունը, կամ եթե լուծվել է էսքրոու հաշվին միջոցներ 

մուտքագրած անձի և այդ միջոցների հասցեատիրոջ միջև կնքված 

համապատասխան պայմանագիրը, և այդ պայմանագրի լուծումից հետո 

անցել է ոչ պակաս, քան տասն օր, բայց ոչ ավելի, քան էսքրոու հաշվում առկա 

ամբողջ միջոցների դուրսգրման ժամկետը: 

4. Էսքրոու հաշվում առկա միջոցները չեն կարող գրավադրվել, 

արգելադրվել (դրվել արգելանքի տակ), բռնագանձվել հաճախորդի 

պարտավորությունների դիմաց, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 928.1-ին 

հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքերի: 

 

Հոդված 928.3. Անվանատիրոջ հաշվի պայմանագիրը 

 

1. Անվանատիրոջ հաշվի պայմանագիր է համարվում այն պայմանագիրը, 

որով բանկը պարտավորվում է ընդունել և հաճախորդի (անվանատիրոջ) 

բացած հաշվին մուտքագրել միայն ներդրումային ծառայությունների 

մատուցման կամ ներդրումային ֆոնդերի կառավարման հետ կապված 

անվանատիրոջ ծառայությունից օգտվողի (ֆոնդի) միջոցները, կատարել 

հաշվից փոխանցումներ կատարելու, համապատասխան գումարներ տալու և 

հաշվով այլ գործառնություններ իրականացնելու վերաբերյալ անվանատիրոջ 

կարգադրությունները: Ընդ որում, անվանատիրոջ հաշիվ է այն հաշիվը, 

որտեղ ներդրված միջոցները սեփականության իրավունքով չեն պատկանում 

հաշվետիրոջը, այլ դրանք փոխանցվել են նրան սույն կետում նշված 

ծառայությունների մատուցման կամ կառավարման արդյունքում: 

2. Անվանատիրոջ հաշիվը կարող է օգտագործվել միայն ներդրումային 

ծառայություններ մատուցող անձի և ներդրումային ֆոնդի կառավարչի 

(պահառուի) կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման կամ 

ներդրումային ֆոնդերի կառավարման (պահառության) հետ կապված 

գործառնությունների իրականացման համար: 

3. Անվանատիրոջ հաշվում առկա միջոցները չեն կարող գրավադրվել, 

արգելադրվել (դրվել արգելանքի տակ), բռնագանձվել անվանատիրոջ 

պարտավորությունների դիմաց կամ անվանատիրոջ սնանկության դեպքում 

հանդիսանալ պարտավորությունների կատարման համար լուծարային միջոց: 

Ընդ որում, անվանատիրոջ հաշվում առկա միջոցները սույն օրենսգրքի 928.1-



ին հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի հիմքով կարող են գրավադրվել, 

արգելադրվել (դրվել արգելանքի տակ), բռնագանձվել միայն անվանատիրոջ 

հաշվում առկա տվյալ ծառայությունից օգտվողին պատկանող միջոցների 

չափով: 

 

Հոդված 928.4. Նոտարի դեպոզիտ հաշվի պայմանագիրը 

 

1. Նոտարի դեպոզիտ հաշվի պայմանագիր է համարվում այն 

պայմանագիրը, որով բանկը պարտավորվում է ընդունել և հաճախորդի 

(նոտարի) բացած հաշվին մուտքագրել մուտքագրվող դրամական միջոցները, 

կատարել հաշվից փոխանցումներ կատարելու, համապատասխան 

գումարներ տալու և հաշվով այլ գործառնություններ իրականացնելու 

վերաբերյալ նոտարի կարգադրությունները: 

2. Նոտարի դեպոզիտ հաշիվը կարող է օգտագործվել միայն օրենքով 

նախատեսված՝ նոտարի դեպոզիտ մուտքագրման ենթակա դրամական 

միջոցներով գործառնություններ իրականացնելու համար: 

3. Նոտարի դեպոզիտ հաշվում առկա միջոցները չեն կարող գրավադրվել, 

արգելադրվել (դրվել արգելանքի տակ), բռնագանձվել նոտարի 

պարտավորությունների դիմաց: Ընդ որում, նոտարի դեպոզիտ հաշվում առկա 

միջոցները սույն օրենսգրքի 928.1-ին հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի հիմքով 

կարող են գրավադրվել, արգելադրվել (դրվել արգելանքի տակ), բռնագանձվել 

միայն նոտարի դեպոզիտ հաշվում առկա տվյալ ծառայությունից օգտվողին 

պատկանող միջոցների չափով: 

 

Հոդված 928.5. Կառուցապատողի հատուկ հաշիվը 

 

1. Կառուցապատողի հատուկ հաշիվն այն բանկային հաշիվն է, որի վրա 

կատարվում են կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի 

պայմանագրով գնորդի՝ կառուցապատողին կանխավճարային վճարումները: 

2. Կառուցապատողի հատուկ հաշիվները կարող են բացվել՝ 

1) գանձապետարանում. 

2) Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկում. 

3) նոտարի՝ գանձապետարանում կամ Արցախի Հանրապետության 

տարածքում գործող առևտրային բանկում բացված դեպոզիտային հաշվում՝ 

որպես ենթահաշիվ: 

3. Կառուցապատողի և գնորդի միջև դրամական միջոցների գրավի 

պայմանագիր կնքվելու դեպքում կառուցապատողի հատուկ հաշվին գնորդի 

կողմից կատարվող կանխավճարային վճարումները կառուցապատողի 

հատուկ հաշվին մուտք լինելու պահից համարվում են գնորդի օգտին 

գրավադրված` ի ապահովումն կառուցման ավարտից հետո շենքից անշարժ 

գույքը գնորդին հանձնելու՝ կառուցապատողի պարտավորության և 

կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրի լուծման 

դեպքում կանխավճարի վերադարձման՝ կառուցապատողի 

պարտավորության պատշաճ կատարման: Կառուցապատողի հատուկ 

հաշվին գնորդի կատարած կանխավճարային վճարումները հաջորդող գրավի 

կանոններով կարող են գրավադրվել գնորդի վարկատուի օգտին: 



4. Կառուցապատողի և գնորդի միջև դրամական միջոցների գրավի 

պայմանագրով կամ դրա փոփոխություններով կարող է նախատեսվել մինչև 

կառուցվող շենքի շինարարության ավարտը կամ մինչև սեփականության 

իրավունքի փոխանցման ակտի կնքումը կամ մինչև շենքի շահագործման 

թույլտվության ստացումը կառուցապատողի հատուկ հաշվի միջոցների մի 

մասի գրավի իրավունքի դադարեցում, որի կիրառման դեպքերում գրավից 

ազատվող միջոցները փոխանցվում են կառուցապատողի այլ բանկային 

հաշիվներին և կարող են տնօրինվել կառուցապատողի կողմից: 

5. Կառուցապատողի հատուկ հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող 

տոկոսները դրանց ստացման ժամկետը լրանալիս փոխանցվում են 

կառուցապատողի այլ բանկային հաշիվներին, և կարող են տնօրինվել 

կառուցապատողի կողմից: 

6. Կառուցապատողի հատուկ հաշվում առկա գրավադրված դրամական 

միջոցները չեն կարող արգելադրվել (կալանքի տակ վերցվել) կամ 

բռնագանձվել կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի 

պայմանագրից չբխող` կառուցապատողի որևէ պարտավորության, այդ թվում՝ 

պետական կամ համայնքային բյուջեի նկատմամբ կառուցապատողի ունեցած 

որևէ պարտավորության դիմաց: 

7. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում 

իրավահաջորդության կարգով կառուցապատողի իրավունքները և 

պարտավորություններն այլ անձանց անցնելու դեպքում (իրավաբանական 

անձ հանդիսացող կառուցապատողի վերակազմակերպում, ֆիզիկական անձ 

հանդիսացող կառուցապատողի մահ) կառուցապատողի հատուկ հաշվին 

գնորդի օգտին գրավադրված դրամական միջոցները կարող են անցնել միայն 

կառուցապատողի այն իրավահաջորդին, որին անցել են կառուցվող շենքից 

անշարժ գույք գնելու պայմանագրով կառուցապատողի 

պարտավորությունները: 

 

Հոդված 928.6. Պետական աջակցության հաշվի պայմանագիրը 

 

1. Պետական աջակցության հաշվի պայմանագիր է համարվում 

սոցիալական աջակցության բնագավառում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի և բանկի միջև 

կնքված պայմանագիրը, որով բանկը պարտավորվում է ընդունել և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման 

մարմնի բացած հաշվին մուտքագրել մուտքագրվող պետական աջակցություն 

կազմող դրամական միջոցները, կատարել հաշվից փոխանցումներ կատա-

րելու, համապատասխան գումարներ տալու և հաշվով այլ գործառնություն-

ներ՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

2. Պետական աջակցության հաշվում առկա միջոցները տնօրինելու հետ 

կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

 

Հոդված  928.7. Միանվագ դրամական վճարների հաշվի պայմանագիրը 

 

1. Միանվագ դրամական վճարների հաշվի պայմանագիր է համարվում 

Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմնի 



և բանկի միջև կնքված այն պայմանագիրը, որով բանկը պարտավորվում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմնի 

տրամադրած՝ բանկային հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ տվյալների 

հիման վրա բացել բանկային հաշիվ (միանվագ դրամական վճարների հաշիվ) 

և այդ հաշվին մուտքագրել միայն Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեից վճարվող՝ սոցիալական պաշտպանության (ապահովության) 

ծրագրերով նախատեսված միանվագ բնույթ կրող (այդ թվում՝ որոշակի 

ժամկետով տրվող) նպաստների և դրամական այլ վճարների գումարներըֈ 

2. Միանվագ դրամական վճարների պայմանագրի օրինակելի ձևը, 

միանվագ դրամական վճարների հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ 

տվյալների ցանկը, միանվագ դրամական վճարների հաշվին մուտքագրելու 

միջոցով վճարվող գումարները սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունըֈ 

3. Անձը հաճախորդի (միանվագ դրամական վճարների հաշվի տիրոջ) 

իրավունքներ ձեռք է բերում բանկին այդ իրավունքների վրա հիմնված 

առաջին իսկ պահանջը ներկայացնելու (միանվագ դրամական վճարների 

հաշվին առկա միջոցները դուրս գրելու կարգադրություն անելու) պահից: Եթե 

միանվագ դրամական վճարների հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ 

տվյալները բանկին փոխանցելու ամսվանից հաշված՝ 12 ամսվա ընթացքում, 

անձը չի ներկայացնում սույն մասում նշված պահանջը, ապա հաշվին առկա 

միջոցները միանվագ դրամական վճարների հաշվի պայմանագրով 

նախատեսված կարգով և ժամկետում վերադարձվում են Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեֈ 

4. Միանվագ դրամական վճարների հաշվին մուտքագրված (առկա) 

միջոցները Արցախի Հանրապետության օրենսդրության հիման վրա միանվագ 

դրամական վճարների հաշվի պայմանագրով նախատեսված դեպքերում և 

կարգով կարող են վճարվել այլ անձի կամ, որպես Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության խախտմամբ վճարված գումար, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմնի 

պահանջով միանվագ դրամական վճարների հաշվի պայմանագրով 

նախատեսված կարգով և ժամկետում վերադարձվում են Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեֈ Բանկը պատասխանատվություն չի 

կրում միանվագ դրամական վճարների հաշվին մուտքագրված՝ Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության խախտմամբ վճարված այն գումարների 

համար, որոնք հաճախորդի կարգադրության հիման վրա հաշվից դուրս են 

գրվել մինչև Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե վերադարձնելու 

վերաբերյալ պահանջը ներկայացնելըֈ 

5. Միանվագ դրամական վճարների հաշվին մուտքագրված (առկա) 

միջոցները չեն կարող գրավադրվել, արգելադրվել (դրվել արգելանքի տակ), 

բռնագանձվել կամ հաշվանցվել հաճախորդի պարտավորությունների դիմաց: 

 

Հոդված 928.8. Սոցիալական ապահովության հաշվի պայմանագիրը 

 

1. Սոցիալական ապահովության հաշվի պայմանագիր է համարվում 

Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմնի 

և բանկի միջև կնքված այն պայմանագիրը, որով բանկը պարտավորվում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմնի 



տրամադրած՝ բանկային հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ տվյալների 

հիման վրա բացել բանկային հաշիվ (սոցիալական ապահովության հաշիվ) և 

այդ հաշվին մուտքագրել միայն Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեից վճարվող՝ սոցիալական պաշտպանության (ապահովության) 

ծրագրերով նախատեսված կենսաթոշակների, պարբերական բնույթ կրող 

(որոշակի կամ անորոշ ժամկետով տրվող) նպաստների և դրամական այլ 

վճարների գումարներըֈ Անձը հաճախորդի (սոցիալական ապահովության 

հաշվի տիրոջ) իրավունքներ է ձեռք բերում գումարը այդ հաշվին 

մուտքագրելու պահիցֈ 

2. Սոցիալական ապահովության հաշվի պայմանագրի օրինակելի ձևը, 

սոցիալական ապահովության հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ տվյալների 

ցանկը, սոցիալական ապահովության հաշվին մուտքագրելու միջոցով 

վճարվող գումարները սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունըֈ 

3. Սոցիալական ապահովության հաշվին մուտքագրված (առկա) 

միջոցները Արցախի Հանրապետության օրենսդրության հիման վրա 

սոցիալական ապահովության հաշվի պայմանագրով նախատեսված 

դեպքերում, կարգով և ժամկետում, որպես Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության խախտմամբ վճարված գումար, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության լիազորած պետական մարմնի պահանջով վերադարձվում 

են Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեֈ Բանկը 

պատասխանատվություն չի կրում սոցիալական ապահովության հաշվին 

մուտքագրված՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրության խախտմամբ 

վճարված այն գումարների համար, որոնք հաճախորդի կարգադրության 

հիման վրա հաշվից դուրս են գրվել մինչև Արցախի Հանրապետության 

պետական բյուջե վերադարձնելու վերաբերյալ պահանջը ներկայացնելըֈ 

4. Հաճախորդը (հաշվի տերը) տարեկան մեկ անգամ՝ ոչ ուշ, քան վերջին 

անգամ բանկ ներկայանալու ամսվան հաջորդող 12-րդ ամսվա վերջին 

աշխատանքային օրը, անձամբ բանկ ներկայանալու միջոցով բանկին 

հավաստում է Արցախի Հանրապետությունում լինելը: 

5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասում նշված ժամկետներում և կարգով 

հաճախորդի (հաշվի տիրոջ)՝ Արցախի Հանրապետությունում լինելը անձամբ 

բանկ ներկայանալու միջոցով չհավաստվելու դեպքում բանկն այդ մասին 

սոցիալական ապահովության հաշվի պայմանագրով սահմանված կարգով 

տեղեկացնում է Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորած 

պետական մարմնինֈ 

6. Սոցիալական ապահովության հաշվին մուտքագրված (առկա) 

միջոցները արգելադրվելու (արգելանքի տակ դրվելու), բռնագանձվելու կամ 

հաճախորդի պարտավորությունների դիմաց հաշվանցվելու հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ:»: 

 

Հոդված 9. Անցումային դրույթներ 

 

1. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը նոտարական վավերացմամբ 

կնքված՝ կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերից 

բնակարանի կամ ոչ բնակելի տարածքի նախնական առուվաճառքի 



պայմանագրի կողմերի միջև սույն օրենքով նախատեսված՝ կառուցվող շենքից 

անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագիր կնքվելու դեպքում նախնական 

պայմանագրի շրջանակներում գնորդի կողմից մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ 

մտնելը գույքի հանդիպական հանձնման եղանակով, ներառյալ՝ 

հասարակության և պետության կարիքների համար գնորդի գույքը կամ 

գույքային իրավունքը կառուցապատողին կատարված օտարմամբ, 

կառուցապատողի դրամարկղ, բանկային հաշիվ կամ կառուցապատողի 

ցուցումով կառուցապատողի պարտատերերի, մատակարարների, 

կապալառուների բանկային հաշիվներին դրամական միջոցների վճարման 

եղանակներով կատարված վճարումները համարվում են կառուցվող շենքից 

անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրի գնի կանխավճարներ՝ սույն 

օրենքով նախատեսված սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտը 

շենքի կառուցման ավարտից հետո կազմելիս: 

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հունիսի 27-ին 

 

 

«ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2000 թվականի փետրվարի 

15-ի ՀՕ-102 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասում 

«ներկայացված պետական գրանցման» բառերից հետո լրացնել                            

«, բացառությամբ սույն օրենքի 7.1-ին հոդվածով սահմանված դեպքերի» 

բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7.1-ին հոդվածով. 

 

«Հոդված 7.1. Գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքի վերաբերյալ 

նախնական նշում կատարելը 

 

1. Մինչև պայմանագրից բխող իրավունքի պետական գրանցումը անշարժ 

գույքի պետական ռեգիստրը նոտարի ծանուցմամբ գույքի նկատմամբ 

իրավատիրոջ անվամբ կատարում է գույքային իրավունքի վերաբերյալ 

նախնական նշում:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ի մասի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3) սահմանափակումների և նախնական նշման վերաբերյալ 

տեղեկություններ, որոնք ընդգրկում են՝ 

ա. սահմանափակման դեպքում՝ գրանցվող սահմանափակման տեսակը 

և բնույթը, առկայության դեպքում` ժամկետը, կիրառողը, սահմանափակման 

պետական գրանցման համար հիմք հանդիսացած փաստաթղթի անվանումը և 

այլ վավերապայմաններ, 

բ. նախնական նշման դեպքում՝ անշարժ գույքի միավորի կամ դրա մասի 

վերաբերյալ իրավունքի տեսակի մասին տեղեկություններ, իրավատիրոջ 

տվյալները, որի օգտին կատարվում է իրավունքի վերաբերյալ նախնական 

նշումըֈ 

Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի դեպքում 

նախնական նշման օբյեկտ կարող է լինել շենքի ճարտարապետաշինարա-

րական նախագծով նախատեսված առանձնացված միավորը (բնակարանը, ոչ 

բնակելի տարածքը).». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս. 

«1.1. Պետական գրանցումն իրականացվում է գրանցման էլեկտրոնային 

մատյանում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գրանցման էլեկտրոնային 



մատյանների վարման ավտոմատացված համակարգի ծրագրաապարատային 

կամ հաղորդակցության խափանումների առաջացման դեպքում պետական 

գրանցումն իրականացվում է թղթային մատյանում նույն տեղեկությունների 

գրառման միջոցով, որոնք էլեկտրոնային մատյանում պետական գրանցման 

տեխնիկական խոչընդոտների վերացումից հետո` մեկօրյա ժամկետում, 

տեղափոխվում են էլեկտրոնային մատյան, այդ մասին համապատասխան 

գրառում կատարելով թղթային մատյանում` նշելով տեղափոխման օրը և 

ժամը:»: 

  

Հոդված 4. Օրենքի 20-րդ հոդվածում «նպատակով,» բառից հետո լրացնել 

«գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքի վերաբերյալ նախնական նշումը,» 

բառերը: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում «սահմանա-

փակում» բառից հետո լրացնել «կամ նախնական նշում» բառերը: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 36-րդ և 37-րդ հոդվածները շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ.  

 

 «Հոդված 36. Կառուցվող շինությունների նկատմամբ իրավունքների 

պետական գրանցման առանձնահատկությունները 

 

1. Կառուցապատողի կողմից քաղաքաշինական գործունեության 

իրականացման արդյունքում նոր ստեղծվող անշարժ գույքի (այսուհետ՝ 

կառուցվող շենք) նկատմամբ կառուցապատողի իրավունքների պետական 

գրանցման հիմք են Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով տրամադրված ճարտարապետահատակագծային 

առաջադրանքը, տվյալ շինության ճարտարապետաշինարարական 

նախագծային փաստաթղթերը (այսուհետ՝ շինության նախագիծ) և 

շինարարության թույլտվությունը: 

2. Կառուցվող շենքի նկատմամբ կառուցապատողի իրավունքի 

պետական գրանցում կատարելիս գրանցման մատյանում շինության 

տվյալները լրացվում են սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

քաղաքաշինական փաստաթղթերի հիման վրա, իսկ լրացուցիչ 

տեղեկություններում և գրանցման վկայականում պարտադիր նշում է 

կատարվում, որ շինության մասով գրանցման օբյեկտը կառուցվող շինության 

նկատմամբ կառուցապատողի քաղաքաշինական փաստաթղթերով 

սահմանված իրավունքներն ու պարտականություններն են: 

3. Կառուցվող շենքի գրանցումից հետո կառուցապատողի դիմումի հիման 

վրա սույն հոդվածով սահմանված կարգով կարող են գրանցվել շենքի 

ծավալում շինության նախագծով նախատեսված բնակարանները և ոչ բնակելի 

տարածքները, որոնց համար գրանցման մատյանում և գրանցման 

վկայականում պետք է պարտադիր նշվի շենքի կառուցման և սպասարկման 

համար հատկացված հողամասի` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքի 222-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

կարգով հաշվարկված առանձնացվող միավորի մակերեսի չափին 

համապատասխանող բաժնեմասը: 



Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի 

առանձնացված միավորի նկատմամբ իրավունքներն այլ կառուցապատողի 

փոխանցվելու դեպքում փոխանցված իրավունքը ձեռք բերելը հաստատող 

փաստաթղթերի հիման վրա նոր կառուցապատողի անվամբ գրանցվում է 

վերջինիս կողմից ձեռք բերված հողամասի ընդհանուր բաժնային 

սեփականության իրավունքում համապատասխան բաժնեմասը՝ պարտադիր 

նշելով այդ բաժնեմասին համապատասխանող առանձնացված միավորի 

կադաստրային ծածկագիրը և մակերեսի չափը՝ ըստ շինության նախագծի: 

4. Կառուցվող բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքից անշարժ 

գույք գնելու իրավունքի պայմանագրի հիման վրա առանձնացված միավորի 

նկատմամբ իրավատիրոջ գնման իրավունքը գրանցելիս գրանցվում են 

վերջինիս կողմից ապագայում ձեռք բերվող բնակարանի կամ ոչ բնակելի 

տարածքի նախագծային համարը և մակերեսի չափը՝ ըստ շինության 

նախագծի: 

5. Սույն հոդվածով սահմանված կառուցվող բազմաբնակարան կամ 

ստորաբաժանված շենքերում առանձնացված միավորների նկատմամբ 

կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու գրանցված իրավունք ունեցող 

անձանց սեփականության իրավունքի պետական գրանցումն իրականացվում 

է շինության շինարարության ավարտի ակտի ձևակերպումից հետո՝ 

սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտի հիման վրա: 

6. Սույն հոդվածով սահմանված կառուցվող բազմաբնակարան կամ 

ստորաբաժանված շենքի առանձնացված միավորները (բնակարանները, ոչ 

բնակելի տարածքները) հողամասի և ընդհանուր օգտագործման տարածքների 

բաժնեմասով հանդերձ սեփականության իրավունքի գրանցման օբյեկտ են 

դառնում շինության շինարարության ավարտի ակտի և չափագրման 

տվյալների հիման վրա բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի 

պետական գրանցման պահից: 

 

Հոդված 37. Ավարտված շինությունների նկատմամբ իրավունքների 

պետական գրանցման առանձնահատկությունները 

 

1. Կառուցապատողի կողմից քաղաքաշինական գործունեության 

իրականացման արդյունքում նոր ստեղծված շինությունների նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման համար, սույն օրենքով սահմանված 

փաստաթղթերից բացի, պետք է ներկայացվեն նաև այդ շինության 

նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար տրամադրված 

ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը, սահմանված կարգով 

հաստատված շինության նախագիծը, շինարարության ավարտի ակտը, 

հասցեների տրամադրման որոշումը և չափագրման փաստաթղթերը: 

2. Ավարտված շինության արտաքին չափերի ու հարկայնության 

համապատասխանությունը ճարտարապետահատակագծային առաջադրան-

քով և հաստատված նախագծով սահմանված պահանջներին կամ դրանցից 

շեղումների թույլատրելի լինելը հաստատվում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարության հաստատած ձևաթղթով շինարարության ավարտի 

փաստագրման լիազորություն ունեցող մարմնի տված` շինարարության 

ավարտի ակտով, որի հիմքով շինության նկատմամբ իրավունքի պետական 

գրանցման հետ միաժամանակ գրանցվում է այդ շինության շահագործման 



սահմանափակումը, որը դադարեցվում է շինության շահագործման 

թույլտվության հիման վրա:»: 

 

Հոդված 7. Անցումային դրույթներ 

 

1. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը գրանցված՝ կառուցվող 

բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի հողամասի բաժնեմասը 

կառուցապատողից ձեռք բերած գրանցման իրավունքի սուբյեկտները 

համարվում են այդ բաժնեմասին համապատասխանող մասով 

կառուցապատող (համակառուցապատող) և կրում են կառուցվող շենքի 

քաղաքաշինական փաստաթղթերով և «Քաղաքաշինության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով կառուցապատողի պարտականու-

թյունները, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ իրավունքի 

փոփոխություն գրանցած գրանցման իրավունքի սուբյեկտների: 

2. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը գրանցված՝ կառուցվող շենքի 

հողամասի բաժնեմասը և այդ բաժնեմասին համապատասխանող 

առանձնացված միավորի նկատմամբ կառուցապատողի իրավունքները ձեռք 

բերողի և տվյալ պահին շենքի շինարարության իրականացման 

թույլտվություն ունեցող կառուցապատողի միջև կարող է կնքվել նորացման 

պայմանագիրֈ Հողամասի բաժնեմասի գրավի իրավունք գրանցված լինելու 

դեպքում նորացման պայմանագիրը կարող է կնքվել գրավառուի համա-

ձայնությամբֈ Նորացման պայմանագրով կատարվում է ձեռք բերողի 

իրավունքի փոփոխություն՝ որպես կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու 

իրավունք, և ճանաչվում է տվյալ պահին շենքի շինարարության 

իրականացման թույլտվություն ունեցող` հողի բաժնեմասի սեփականատեր-

կառուցապատողի սեփականության իրավունքը հողամասի բաժնեմասի 

նկատմամբֈ Նորացման պայմանագրի հիմքով ձեռք բերողի և 

կառուցապատողի համատեղ դիմումի հիման վրա կատարվում է իրավունքի 

փոփոխության գրանցում՝ որպես կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու 

իրավունք, գրանցելով տվյալ պահին շենքի շինարարության իրականացման 

թույլտվություն ունեցող` հողի բաժնեմասի սեփականատեր-կառուցապա-

տողի սեփականության իրավունքը հողամասի բաժնեմասի նկատմամբ: 

Սույն մասով նախատեսված իրավունքի փոփոխության գրանցման 

դեպքում հողամասի բաժնեմասի և կառուցվող շենքի ճարտարապետաշինա-

րարական նախագծում այդ բաժնեմասին համապատասխանող 

առանձնացված միավորի նկատմամբ կառուցապատողի իրավունքների 

նկատմամբ գրանցված գրավի իրավունքը փոփոխվում է որպես կառուցվող 

շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի գրավ: 

Սույն մասով նախատեսված իրավունքի փոփոխության գրանցման 

դեպքում գրանցված իրավունքի սուբյեկտն ազատվում է կառուցապատողի 

պարտականությունների խախտման համար վարչական և կապալառուների և 

շինարարության հետևանքով վնաս կրած այլ անձանց հանդեպ գույքային 

պատասխանատվությունից: 

Սույն մասով նախատեսված իրավունքի փոփոխությունը կողմերի 

համար ավելացված արժեքի հարկով հարկման օբյեկտ չի համարվում, եթե 

փոփոխության արդյունքում կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու 



իրավունքի գրանցված իրավունքի սուբյեկտ է հանդիսանում անհատ 

ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձը: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով իրավունքի 

փոփոխություն գրանցվելու դեպքում գնորդի կողմից մինչև սույն օրենքն ուժի 

մեջ մտնելը գույքի հանդիպական հանձնման եղանակով կատարված, 

ներառյալ՝ հասարակության և պետության կարիքների համար գնորդի գույքը 

կամ գույքային իրավունքը կառուցապատողին կատարված օտարմամբ, 

կառուցապատողի դրամարկղ, բանկային հաշիվ կամ կառուցապատողի 

ցուցումով կառուցապատողի պարտատերերի, մատակարարների, 

կապալառուների բանկային հաշիվներին դրամական միջոցների վճարման 

եղանակներով կատարված վճարումները համարվում են կառուցվող շենքից 

անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրի գնի կանխավճարներ շենքի 

կառուցման ավարտից հետո սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտը 

կազմելիս: 

4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-80-Ն 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հունիսի 27-ին 

 

 

«ՆՈՏԱՐԻԱՏԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Նոտարիատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2005 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-184 օրենքի 27-րդ հոդվածը 

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին կետով. 

«2.1. Նոտարը, սույն հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված նոտարական 

գործողություններից բացի, գործարքներից բխող իրավունքների պետական 

գրանցման պահանջը ապահովելու նպատակով ծանուցում է գույքի 

նկատմամբ իրավունքների գրանցում իրականացնող մարմիններին՝ գույքի 

նկատմամբ իրավունքի վերաբերյալ նախնական նշում կատարելու մասին:»: 

 

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

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-81-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հունիսի 27-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի (այսուհետ՝ 

Օրենք)  10-րդ հոդվածի աղյուսակում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

20.1-ին կետ. 

 

  «20.1. գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցում իրակա-

նացնող մարմիններին գույքի նկատմամբ իրավունքի վերա-

բերյալ նախնական նշում կատարելու ծանուցման համար 

բազային  

տուրքի 

չափով»: 

 

                           

 

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածի աղյուսակի 31-րդ կետում լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին ենթակետ. 

 

 «4.1) նոտարի ծանուցմամբ գույքի նկատմամբ 

գույքային իրավունքի վերաբերյալ նախնա-

կան նշում կատարելու համար՝ 

   բազային 

տուրքի 

չափով»: 

  

                             

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-82-Ն 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հունիսի 27-ին 

 

 

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ   

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Քաղաքաշինության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության 1998 թվականի հուլիսի 17-ի ՀՕ-18 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք)  6-րդ 

հոդվածում՝ 

1) չորրորդ մասի «ժ» կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և 

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժա» կետ.  

«ժա) կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունք ունեցող անձանց 

հետ նախապես համաձայնեցնել օբյեկտի կառուցման ճարտարապետա-

շինարարական նախագծերի այնպիսի փոփոխությունները, որոնք 

հանգեցնում են իրավունքով ծանրաբեռնված ապագա գույքերի հարաչափերի, 

հատակագծերի փոփոխությունների՝ նախաձեռնելով կառուցվող շենքից 

անշարժ գույք գնելու իրավունքի պայմանագրերի լուծում կամ փոփոխում:». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ վեցերորդ մաս. 

«Կառուցվող շենքի, շինության զբաղեցրած հողամասի և կառուցվող 

շենքի, շինության նկատմամբ կառուցապատողի իրավունքներն ամբողջու-

թյամբ կամ մասնակի այլ անձի փոխանցվելու դեպքում փոխանցումից ծագող 

իրավունքների պետական գրանցման պահից ձեռք բերողը հանդիսանում է 

սույն հոդվածով սահմանված կառուցապատող (համակառուցապատող) և 

կրում է դրանից բխող՝ սույն օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված 

պարտավորությունները քաղաքաշինական գործունեության մասնակիցների և 

երրորդ անձանց հանդեպ:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 25-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 25. Շինարարության ավարտական ակտը և շահագործման 

թույլտվությունը 

 

1. Շենքերի, շինությունների (այդ թվում` դրանց վերակառուցումը, 

վերականգնումը, ուժեղացումը, արդիականացումը, ընդլայնումն ու 

բարեկարգումը) կառուցման ավարտը փաստագրվում է շինարարության 

ավարտական ակտով (այսուհետ` ավարտական ակտ)` տվյալ օբյեկտի 

շինարարության թույլտվության համար հիմք հանդիսացող հաստատված 

ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատես-

ված՝ շինարարության թույլտվություն պահանջող բոլոր շինարարական 

աշխատանքներն իրականացնելուց հետո: 

Ավարտական ակտը տալիս է համայնքի ղեկավարը, համայնքի 

վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում` շրջանի 



վարչակազմի ղեկավարը (Ստեփանակերտում` Ստեփանակերտի 

քաղաքապետը)՝ Կառավարության սահմանած կարգով, որը հիմք է 

ավարտված օբյեկտի և դրա կազմում առանձնացված միավորների նկատմամբ 

իրավունքների գրանցման համար: 

 2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված աշխատանքներն 

ավարտելուց և հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծային 

փաստաթղթերով նախատեսված այլ աշխատանքները կառուցապատողի 

կողմից վերջինիս միջոցների հաշվին իրականացնելուց հետո օբյեկտը 

շահագործման է ընդունվում շահագործման թույլտվության ձևակերպմամբ: 

Շահագործման թույլտվությունը տալիս է համայնքի ղեկավարը, համայնքի 

վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում` շրջանի 

վարչակազմի ղեկավարը (Ստեփանակերտում` Ստեփանակերտի 

քաղաքապետը)` Կառավարության սահմանած կարգով: 

Ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործումը թույլատրվում է 

միայն շահագործման թույլտվությունը ձևակերպելուց հետո: 

3. Շինարարական օբյեկտի շահագործումն իրականացվում է սույն 

օրենքի 2-րդ հոդվածի «գ» կետի համաձայն` օբյեկտի սեփականատիրոջ 

(սեփականատերերի) և (կամ) օգտագործողի միջոցների հաշվին: Շենքերի, 

շինությունների շահագործման նվազագույն պարտադիր նորմերը սահմանում 

է Կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ. հուլիսի 17 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-83-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հունիսի 27-ին 

 

 

«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Սնանկության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-29-Ն օրենքի 63-րդ հոդվածը 

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին մասով. 

«2.1. Եթե պարտապանը հանդիսացել է բազմաբնակարան կամ ստորա-

բաժանված շենքի կառուցապատող, և պարտապանին սեփականության 

իրավունքով պատկանող ավարտված (ավարտական ակտի հիմքով 

պետական գրանցում ստացած) շենքը կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու 

իրավունքի պայմանագրերի հիման վրա ծանրաբեռնված է այլ անձանց 

իրավունքներով, ապա կառավարչի պահանջն ստանալուց հետո՝ մեկամսյա 

ժամկետում, կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունք ունեցող անձի 

կողմից պայմանագրային գնի վերջնահաշվարկի գումարը  սնանկության  

հաշվին վճարվելու դեպքում կառավարիչը կառուցապատողի անունից կնքում 

է օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխան փոխանցման ակտ 

և անձին փոխանցում առանձնացված միավորի սեփականության 

իրավունքը:»: 

 

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

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 2019թ. հուլիսի 17 

 Ստեփանակերտ 

 ՀՕ-84-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հունիսի 27-ին 

 

 

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի մարտի 24-ի ՀՕ-66 

օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 44.1-ին հոդվածի 1-ին մասում 3-րդ կետի 

վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

4-րդ կետ. 

«4) պարտապանին սեփականության իրավունքով պատկանող 

ավարտված (ավարտական ակտի հիմքով պետական գրանցում ստացած) 

բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի առանձնացված միավորի 

վերաբերյալ կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունք ունեցող անձի 

կողմից պայմանագրային գնի վերջնահաշվարկի գումարը վճարվել է 

հարկադիր կատարման ծառայության դեպոզիտ հաշվին:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 46-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

6-րդ մասով. 

«6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսգրքով նախատեսված  հատուկ  բանկային  հաշիվներում  առկա  

դրամական միջոցները  չեն կարող գրավադրվել, արգելադրվել (դրվել 

արգելանքի տակ), բռնագանձվել հաճախորդի պարտավորությունների 

դիմաց, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքա-

ցիական օրենսգրքի 928.1-ին հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                   Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. հուլիսի 17 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-85-Ն 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հունիսի 27-ին 

 

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի 37-րդ 

հոդվածի 1-ին մասում՝ 

1) 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«5) օրենքով սահմանված կարգով ձևակերպում է շինարարության 

ավարտական ակտ, տրամադրում է ավարտված շինարարական օբյեկտի 

շահագործման թույլտվություն, ինչպես նաև կանխարգելում ու կասեցնում 

է ինքնակամ շինարարությունը և օրենքով սահմանված կարգով ապահովում է 

դրա հետևանքների վերացումը.». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.1-ին կետ. 

«14.1) կառուցման ավարտի գրանցում չունեցող այն բազմաբնակարան 

շենքերի, որոնց ստորաբաժանված միավորները առանձին վկայականներով 

գրանցված են որպես 100 տոկոսից ցածր ավարտվածություն ունեցող 

անավարտ շինություններ, կառուցման ավարտի գրանցման նպատակներով 

աջակցում է կառուցապատողի գործառույթների իրականացման համար 

սեփականատերերի կողմից համապատասխան կազմակերպության ընտրու-

թյան գործընթացին կամ կառուցապատողի գործառույթների իրականացումը 

վերապահում է համայնքում գործող՝ բազմաբնակարան շենքի կառավարման 

որևէ մարմնի, որն իրականացնում է կառուցապատողի գործառույթներ 

առանձնացված միավորների սեփականատերերի միջոցներով.»: 

 

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

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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 Ստեփանակերտ 

 ՀՕ-86-Ն 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հունիսի 27-ին 

 

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-38 

օրենքի 8-րդ հոդվածում` 

1) «ա» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«ա) ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով 

նախատեսված՝ շինարարության թույլտվություն պահանջող, բոլոր 

շինարարական աշխատանքներն իրականացնելուց հետո շենքերի և 

շինությունների (այդ թվում` դրանց վերակառուցումը, վերականգնումը, 

ուժեղացումը, արդիականացումը, ընդլայնումն ու բարեկարգումը) կառուցման 

ավարտը ավարտական ակտով փաստագրման ձևակերպման համար վճար.». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ա1» ենթակետ. 

«ա1) ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով 

նախատեսված աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման 

թույլտվության ձևակերպման համար վճար.»: 

 

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

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-87-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հունիսի 27-ին 

 

ՍԵՅՍՄԻԿ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

 

 

 

Բ Ա Ժ Ի Ն 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՍԵՅՍՄԻԿ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հոդված 1. Սեյսմիկ պաշտպանության օրենսդրությունը 

 

1. Սեյսմիկ անվտանգության ապահովման հետ կապված հարաբերու-

թյունները կարգավորվում են սույն օրենքով, Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերով, ինչպես նաև այլ օրենքներով և իրավական 

ակտերով: 

2. Եթե սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում միջազգային 

պայմանագրով սահմանվում են այլ նորմեր, քան օրենսդրությամբ, ապա 

կիրառվում են միջազգային պայմանագրի նորմերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքի հիմնական հասկացությունները 

 

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացու-

թյունները. 

երկրաշարժ` երկրի մակերևույթի տատանումներ՝ պայմանավորված 

սեյսմիկ ալիքների տարածմամբ. 

ուժեղ երկրաշարժ` երկրաշարժ, որի ուժը, ըստ Ռիխտերի մագնիտու-

դային սանդղակի, մեծ է 5.5 բալից. 

սեյսմիկ պաշտպանություն` իրավական, սոցիալական, տնտեսական, 

կրթական, կազմակերպչական, գիտական, ինժեներատեխնիկական և այլ 

հատուկ միջոցառումներ` ուղղված պետության և հասարակության սեյսմիկ 

անվտանգության և կայուն զարգացման ապահովմանը. 

սեյսմիկ վտանգ` տարածքում հնարավոր ուժեղ երկրաշարժի սպառնա-

լիք, որը գնահատվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության և 

(կամ) այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով. 

սեյսմիկ շրջանացում (գոտիավորում)` տարածքում հնարավոր 

առավելագույն սեյսմիկ վտանգի տարածքային բաշխման քարտեզագրում 

(ընդհանուր սեյսմիկ շրջանացում, մանրամասն սեյսմիկ շրջանացում, 

սեյսմամիկրոշրջանացում). 

սեյսմիկ իրավիճակ` սեյսմիկ պաշտպանության տեսակետից ընթացիկ 

սեյսմիկ վտանգի ընդհանուր բնութագիր. 



սեյսմիկ ռիսկ` մարդկային, նյութական, մշակութային արժեքների և այլ 

հնարավոր կորուստներ՝ պայմանավորված ուժեղ երկրաշարժով. 

սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում` պետության և հասարակության 

երկարաժամկետ համալիր և բազմաբնույթ գործողություններ (վարչական, 

իրավական, սոցիալական, տնտեսական, ուսուցողական, կրթական, 

գիտական, ինժեներատեխնիկական, կազմակերպչական և այլն)` ուղղված 

ուժեղ երկրաշարժից մարդկային, նյութական, մշակութային արժեքների և այլ 

հնարավոր կորուստների նվազեցմանը. 

սեյսմապաշտպանության ակտիվ համակարգ՝ սեյսմիկ պաշտպանություն 

իրականացնող պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, կազմակերպությունների փոխհամաձայնեցված գործողություն-

ների ամբողջություն. 

սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի հատուկ նշանակության 

օբյեկտներ` պետության բնականոն գործունեությունը և աղետների 

կառավարումն ապահովող շենքեր և շինություններ, որոնց գործունեության 

խափանումը կարող է հանգեցնել բնակչության և շրջակա միջավայրի համար 

անկանխատեսելի հետևանքների. 

սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի կարևոր նշանակության 

օբյեկտներ` բնակչության բնականոն կենսագործունեությունն ապահովող 

շենքեր և շինություններ. 

սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի ընդհանուր նշանակության 

օբյեկտներ` հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների շարքը չդասվող 

շենքեր և շինություններ. 

շենքերի և շինությունների սեյսմիկ պաշտպանություն` շենքերի, 

շինությունների սեյսմակայունության ապահովում. 

սեյսմիկ խոցելիություն՝ տարբեր ուժի երկրաշարժերի դեպքում շենքերի և 

շինությունների վնասման և փլուզման, մարդկային ու նյութական արժեքների 

կորստի հավանականություն. 

սեյսմիկ խոցելիության գնահատում՝ շենքերի և շինությունների սեյսմիկ 

խոցելիության գնահատում (շենքերի, շինությունների հնարավոր վնասվածու-

թյան աստիճանի կանխատեսում ուժեղ երկրաշարժի դեպքում) և մարդկային 

ու նյութական արժեքների կորստի հավանականության գնահատում. 

սեյսմիկ պաշտպանության արագ արձագանքման ուժեր` ուժեղ 

երկրաշարժի կամ դրա սպառնալիքի դեպքում բնակչությանն անհապաղ 

օգնություն ցուցաբերելու նպատակով սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտում 

մասնագիտացված բազմապրոֆիլային կազմավորումներ. 

վաղ ահազանգում` բնակչության անվտանգությունն ապահովելու 

նպատակով նրա բնականոն կենսագործունեության ժամանակավոր 

խախտման մասին ազդարարում. 

սեյսմիկ անվտանգություն` իրավիճակ, որի դեպքում բացակայում է 

սեյսմիկ ռիսկը.                                         

սեյսմամշտադիտարկում (սեյսմամոնիտորինգ)` ընթացիկ սեյսմիկ 

իրադրության (իրավիճակի) մշտադիտարկում սեյսմոլոգիական սարքավո-

րումների միջոցով. 

սեյսմիկ ռիսկի գնահատման քարտեզ` սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 

արդյունքում մշակված քարտեզ. 



սեյսմաշրջանացման աշխատանքներ՝  տարածքում հնարավոր 

առավելագույն սեյսմիկ վտանգի տարածքային բաշխման քարտեզագրման 

նպատակով իրականացվող սեյսմաբանական, երկրաֆիզիկական, 

երկրաբանական, երկրաձևաբանական և այլ համալիր աշխատանքներ. 

Արցախի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ շրջանացում 

(գոտիավորում)՝ Արցախի Հանրապետության տարածքի գոտիավորում՝ ըստ 

գրունտների հորիզոնական առավելագույն արագացումների արժեքների. 

օբյեկտների տարածքների սեյսմամիկրոշրջանացում՝ օբյեկտների 

տարածքների միկրոգոտիավորում՝ ըստ գրունտների հորիզոնական 

առավելագույն արագացումների արժեքների. 

առաջնային սեյսմիկ վտանգ՝  գրունտի ցնցումներ, ճեղքվածքների, 

երկրակեղևի խզվածքների առաջացում, այսինքն` երկրաշարժ. 

երկրորդային սեյսմիկ վտանգ՝  երկրաշարժով պայմանավորված բնական 

և տեխնածին վտանգավոր երևույթներ. 

սեյսմամիկրոշրջանացման քարտեզներ՝  հողերի օգտագործման 

սխեմաների, համայնքների (բնակավայրերի) գլխավոր հատակագծերի, 

բնակավայրերի, դրանց առանձին մասերի, բնակավայրերի սահմաններից 

դուրս գտնվող կառուցապատված կամ կառուցապատման ենթակա 

տարածքների գոտիավորման նախագծերի, կառուցապատման բարձրագույն 

ռիսկայնության օբյեկտների (5-րդ կատեգորիա) նախագծերի մշակման 

ժամանակ կիրառվող՝ տարածքների միկրոգոտիավորման արդյունքում 

կազմված քարտեզ. 

Հատուկ սեյսմիկ իրադրություն՝ Արցախի Հանրապետության տարածքում 

կամ նրա հարակից տարածքում ուժեղ երկրաշարժի սպառնալիք, որը կարող է 

հանգեցնել Արցախի Հանրապետության տարածքում մարդկային զոհերի, 

զգալի նյութական կորուստների և մարդկանց կենսագործունեության 

բնականոն պայմանների խախտման. 

Արտակարգ սեյսմիկ իրավիճակ՝  Արցախի Հանրապետության 

տարածքում կամ նրա հարակից տարածքում ուժեղ երկրաշարժ, որը 

հանգեցրել է Արցախի Հանրապետության տարածքում մարդկային զոհերի, 

զգալի նյութական կորուստների և մարդկանց կենսագործունեության 

բնականոն պայմանների խախտման. 

մարդկային կորուստներ և վիրավորներ՝ զոհեր և մարդկանց առողջու-

թյանը պատճառված վնասներ. 

վտանգավոր սեյսմիկ պրոցեսներ և երևույթներ՝ առաջնային և 

երկրորդային սեյսմիկ վտանգ. 

նյութական, ֆինանսական միջոցների պաշարներ (ռեզերվներ)՝ 

 նյութական արժեքների գերատեսչական հատուկ նշանակության պահուստ 

(որը ներառում է սննդամթերքի, դեղորայքի, էներգակիրների, անհատական 

պաշտպանության միջոցների և այլ նյութերի ու ապրանքների պաշարներ) և 

արտաբյուջետային ֆինանսական միջոցներ (հիմնադրամներ), որոնք 

նախատեսված են արտակարգ սեյսմիկ իրավիճակում օգտագործելու համար. 

սեյսմիկ ռիսկի գնահատում՝ ուժեղ երկրաշարժով պայմանավորված՝ 

մարդկային, նյութական, մշակութային արժեքների և այլ հնարավոր 

կորուստների գնահատում: 

 

 



Հոդված 3. Օրենքի գործողության ոլորտը և նպատակը 

 

1. Սույն օրենքը սահմանում է սեյսմիկ անվտանգության ապահովման 

իրավական հիմքերը, նպատակը և սկզբունքները, խնդիրները, 

միջոցառումները, համակարգը, կազմակերպման հիմնադրույթները և 

կարգավորում է դրա հետ կապված հարաբերությունները, ինչպես նաև 

արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանության 

գործունեության ոլորտներում` պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և 

օտարերկրյա քաղաքացիների իրավունքներն ու պարտականությունները, 

օրենսդրության նորմերի և պահանջների կատարման նկատմամբ 

հսկողության և վերահսկողության մարմինները: 

2. Սույն օրենքի գործողության հիմնական նպատակն է Արցախի 

Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ ռիսկի աճի կանխումը և սեյսմիկ ռիսկի 

նվազեցումը մինչև բնակչության անվտանգություն և պետության կայուն 

զարգացում ապահովող մակարդակը, բնակչության վաղ իրազեկումը, 

աղետալի և վտանգավոր սեյսմիկ գործընթացներից ու երևույթներից 

բնակիչների կյանքի և գույքի անվտանգության ապահովումը, Արցախի 

Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև կազմակերպությունների 

(անկախ նրանց կազմակերպաիրավական ձևից), քաղաքացիների հետ 

հարաբերությունների կարգավորումը: 

 

Հոդված 4. Սեյսմիկ պաշտպանություն իրականացնելու հիմնական 

սկզբունքները 

 

1. Սեյսմիկ պաշտպանություն իրականացնելու հիմնական սկզբունքներն 

են` 

1) սեյսմիկ անվտանգության ապահովման բնագավառում լիազոր մարմնի 

(այսուհետ` լիազոր մարմին)  կողմից  Արցախի Հանրապետության կառավա-

րության միասնական պետական քաղաքականության իրականացումը. 

2) սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում միասնական պետական և 

միջազգային և (կամ) միջպետական քաղաքականության մեջ պատրաստ-

վածության և կանխարգելման սկզբունքների գերակայության ապահովումը 

երկրաշարժի հետևանքների վերացման նկատմամբ. 

3) սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման բոլոր պահանջների հավասար 

առաջնայնությունը. 

4) սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման պետական և միջպետական ծրագրերի 

իրագործմանը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների և հասարակայնության ներգրավումը. 

5) սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման պետական ծրագրերի ներկայացումը 

միջազգային դոնոր կազմակերպություններին. 

6) բնակչության կյանքի ապահովման գերակայությունը: 

 

 



Հոդված 5. Սեյսմիկ պաշտպանության համակարգը և նրա հիմնական 

խնդիրները 

 

1. Սեյսմիկ վտանգի գնահատման, վտանգավոր սեյսմիկ գործընթացներից 

և երևույթներից անվտանգության ապահովման պետական համակարգը 

բաղկացած է հանրապետական, շրջանային, համայնքային ուժերից և 

միջոցներից, պետական կառավարման մարմիններից, տարածքային 

կառավարման մարմիններից, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, 

սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտի պետական մարմնից: 

2. Սեյսմիկ պաշտպանության համակարգի հիմնական խնդիրներն են` 

1) սեյսմիկ անվտանգության համար պատասխանատու ուժերի և 

միջոցների պատրաստվածության, բնակչության ուսուցման ապահովում. 

2) երկարաժամկետ, ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի և սեյսմիկ ռիսկի 

գնահատում. 

3) նյութական, ֆինանսական միջոցների պաշարների ու վաղ 

ահազանգման նորագույն տեխնոլոգիաների ստեղծում և սեյսմիկ ռիսկերին 

համարժեք արձագանքման, կանխարգելման և պատրաստվածության 

մեխանիզմների կատարելագործում. 

4) սեյսմամշտադիտարկման ցանցի կատարելագործման և հուսալի 

կանխատեսման արդյունքներ ստանալու համար նպատակային ու 

գիտատեխնիկական ծրագրերի իրականացում. 

5) սեյսմամշտադիտարկման, կանխատեսման, վաղ ահազանգման 

ասպարեզներում տեղեկատվության հավաքում, մշակում, փոխանակում և 

տրամադրում. 

6) կանխատեսման, երկրաշարժերի վաղ ազդարարման համակարգի և 

բնակչության անվտանգության ապահովման համար կանխարգելիչ 

միջոցառումներ իրականացնելու հիման վրա սեյսմիկ անվտանգության 

ապահովման բնագավառում պետական վերահսկման, փորձաքննական 

եզրակացությունների տրամադրում: 

 

Հոդված 6. Սեյսմիկ պաշտպանության աշխատանքների ծրագրերը 

 

 1. Արցախի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ պաշտպանության 

աշխատանքներն իրականացվում են սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման պետական, 

շրջանային և համայնքային ծրագրերով:  

2. Արցախի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 

պետական ծրագիրը (այսուհետ՝ Պետական ծրագիր) ունի համալիր բնույթ և 

բաղկացած է կարճաժամկետ (մինչև մեկ տարի), միջնաժամկետ (մինչև հինգ 

տարի) և երկարաժամկետ (մինչև 30 տարի) ծրագրերից: 

Պետական ծրագիրը ներառում է երկրաշարժերի և դրանց հետ կապված 

աղետների նկատմամբ տարածքների սեյսմիկ խոցելիության նվազեցմանն 

ուղղված համալիր միջոցառումներ՝ ժամանակացույցով և պատասխանատու 

կատարողներով: 

Պետական ծրագրի կատարման հետևանքով ապահովվում է սեյսմիկ 

վտանգի կանխատեսումը, սեյսմիկ ռիսկի գնահատումն ու նվազեցումը: 

Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման կարճաժամկետ Պետական ծրագրով 

նախատեսված աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ սեյսմիկ 



պաշտպանության բնագավառում լիազոր մարմնի ղեկավարը յուրաքանչյուր 

տարի՝ մինչև մայիսի 1-ը, Ազգային ժողովի նիստում հանդես է գալիս 

հաղորդմամբ: 

Պետական ծրագրով նախատեսված սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտի 

աշխատանքների իրականացման կարգերը հաստատում է լիազոր մարմինը, 

իսկ Կառավարության սահմանած դեպքերում՝ լիազոր մարմինը և Պետական 

ծրագրով համակատարող հանդիսացող համապատասխան շահագրգիռ 

լիազոր մարմինը (մարմինները): 

Պետական ծրագրի մշակումը, իրականացումը, համակարգումը և 

նախատեսված միջոցառումների կատարման նկատմամբ հսկողությունն 

օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է լիազոր մարմինը՝ սեյսմիկ 

վտանգի և սեյսմիկ ռիսկի գնահատման համար: 

3. Սեյսմիկ պաշտպանության աշխատանքների շրջանային և 

համայնքային ծրագրերը համարվում են Պետական ծրագրի ենթածրագրեր: 

4. Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման շրջանային ծրագրերը կազմվում են 

Պետական ծրագրի համաձայն և ներառվում են շրջանների զարգացման 

ծրագրերում: Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման շրջանային ծրագիրը մշակում է 

պետական կառավարման տարածքային մարմինը՝ լիազոր մարմնի 

մասնակցությամբ: Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման շրջանային ծրագիրը լիազոր 

մարմնի մասնակցությամբ մշակվում է համաձայն սույն օրենքի 14-րդ 

հոդվածի 6-րդ և 7-րդ կետերի: 

5. Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համայնքային ծրագրերը կազմվում են 

շրջանային ծրագրի համաձայն և ներառվում են համայնքների զարգացման 

ծրագրերում: Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համայնքային ծրագիրը մշակում է 

տեղական ինքնակառավարման մարմինը՝ լիազոր մարմնի մասնակցությամբ: 

Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համայնքային ծրագիրը լիազոր մարմնի 

մասնակցությամբ մշակվում է համաձայն սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի 2-րդ և 3-րդ կետերի: 

 6. Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման շրջանային և համայնքային ծրագրերի 

մշակմանը լիազոր մարմինը մասնակցում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով: 

7. Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման պետական, շրջանային և համայնքային 

ծրագրերն իրականացնում են լիազոր մարմինը, պետական կառավարման 

տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 7. Սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրերի ու միջոցառումների 

նյութական ապահովումը և ֆինանսավորումը 

 

1. Սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրերի ու միջոցառումների նյութական 

ապահովումը և ֆինանսավորումն իրականացվում են Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ 

միջոցների հաշվին: 

 

 

 



Հոդված 8. Սեյսմիկ պաշտպանության գործունեության օբյեկտները և 

սուբյեկտները 

 

1. Սեյսմիկ ռիսկի գնահատման և նվազեցման տեսանկյունից սեյսմիկ 

պաշտպանության գործունեության օբյեկտներն են՝ 

1) Արցախի  Հանրապետության տարածքը. 

2) Արցախի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների 

տարածքը. 

3) Արցախի Հանրապետության բնակավայրերը. 

4) կառավարական, պաշտպանական, արդյունաբերական, ագրոարդյու-

նաբերական, հիդրոտեխնիկական (այդ թվում՝ ջրամբարներ, պատվարներ), 

էներգետիկ, գիտատեխնիկական, առողջապահության և կրթության 

համալիրները. 

5) շենքերը, շինությունները, պատմության և մշակույթի անշարժ 

հուշարձանները. 

6) ինժեներատրանսպորտային հաղորդակցության համակարգերը. 

7) կենսաապահովման գծերը (գազամուղ, ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման գծեր): 

2. Սեյսմիկ պաշտպանության գործունեության սուբյեկտներն են` 

1) պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները. 

2) կազմակերպությունները (անկախ կազմակերպաիրավական ձևից). 

3) փրկարարական և քաղաքացիական պաշտպանության ուժերը, 

փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանք-

ներին մասնակցող փրկարարները. 

4) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները, Արցախի Հանրապե-

տության տարածքում գտնվող քաղաքացիություն չունեցող անձինք և 

օտարերկրյա քաղաքացիները: 

 

Հոդված 9. Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի օբյեկտների 

դասակարգումը 

 

1. Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի օբյեկտները սեյսմիկ ռիսկի 

գնահատման և նվազեցման տեսանկյունից, ըստ նշանակության, 

դասակարգվում են՝ 

1) հատուկ. 

2) կարևոր. 

3) ընդհանուր: 

2. Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի օբյեկտների դասակարգման 

չափորոշիչները սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյունը: 

3. Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի օբյեկտների ցանկը, ըստ 

դասակարգման չափորոշիչների, սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

 

 



Հոդված 10. Շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության գույքա-

գրումը 

 

1. Շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության գույքագրման 

հիմնական խնդիրներն են պետական երկարաժամկետ միջոցառումների 

իրականացումը` սեյսմակայունության ապահովման որոշակի տեխնիկական 

լուծումների ապահովման նպատակով, այդ թվում` 

1) շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության և տեխնիկական 

վիճակի գույքագրման համար զննման ապահովում. 

2) օբյեկտների սեյսմակայունության գնահատում. 

3) ոչ սեյսմակայուն շենքերի ուժեղացման տեխնիկատնտեսապես 

շահավետ կոնստրուկտիվ սխեմաների ընտրություն. 

4) սեյսմապաշտպանության ակտիվ համակարգի կազմակերպման 

համար հատուկ նշանակության շինություններում սեյսմաչափիչ կայանների 

տեղաբաշխում: 

2. Շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության և տեխնիկական 

վիճակի պարտադիր գույքագրման կարգը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի հատուկ և կարևոր 

նշանակության օբյեկտների շինարարական նախագծերի ու ավարտական 

ակտերի համաձայնեցումը կատարվում է լիազոր մարմնի մասնակցությամբ՝ 

ղեկավարվելով սեյսմակայուն շինարարության նորմերով և սեյսմիկ ռիսկի 

գնահատումներովֈ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 2 

ՍԵՅՍՄԻԿ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 

 ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

Հոդված 11. Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում Արցախի 

Հանրապետության կառավարության լիազորությունները 

 

1. Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը` 

1) հաստատում է պետական քաղաքականության հիմնական 

ուղղությունները. 

2) հաստատում է սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման պետական ու շրջանային 

ծրագրերը. 

3) սահմանում է սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի օբյեկտների 

դասակարգման չափորոշիչները. 

4) սահմանում է բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմինը. 

5) սահմանում է սեյսմիկ շրջանացման և սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 

աշխատանքների իրականացման համար իրավաբանական և ֆիզիկական 

անձանց ներկայացվող պարտադիր պահանջները. 

6) հաստատում է ուժեղ երկրաշարժերի դեպքում Արցախի 

Հանրապետության բնակչության պաշտպանության կազմակերպման պլանը. 

7) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

սահմանված այլ լիազորություններ: 



 

Հոդված 12. Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում լիազոր մարմնի 

լիազորությունները 

 

1. Լիազոր մարմինը՝ 

1) մշակում է սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում պետական 

քաղաքականության հիմնական ուղղությունները. 

2) իրականացնում կամ կազմակերպում է Արցախի Հանրապետության 

տարածքում սեյսմիկ վտանգի և սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը, ինչպես նաև 

համակարգում է սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման բնագավառում տարվող 

աշխատանքները. 

3) հաստատում է Արցախի Հանրապետության տարածքում և դրանից 

դուրս հանրապետության համար վտանգավոր հեռավորության վրա 

հնարավոր ուժեղ երկրաշարժի կանխատեսումը՝ հատուկ սեյսմիկ 

իրադրության ժամանակ. 

4) հաստատում է Արցախի Հանրապետության տարածքի, դրա 

բնակավայրերի, սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի հատուկ, կարևոր և 

ընդհանուր նշանակության օբյեկտների, տարածքների տարբեր 

մասշտաբների սեյսմիկ գոտիավորման և սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 

քարտեզները. 

5) հաստատում է սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի հատուկ, 

կարևոր և ընդհանուր նշանակության օբյեկտների տարածքների սեյսմիկ 

ռիսկի փորձագիտական գնահատումները. 

6) համակարգում և կազմակերպում է ուժեղ երկրաշարժերին 

բնակչության դիմակայելու նախապատրաստվածությունը և ուսուցումը. 

7) համակարգում և վերահսկում է սեյսմիկ պաշտպանության 

բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացումը. 

8) օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ անվտանգության ապահովման 

պետական վերահսկողությունը. 

9) իր լիազորությունների սահմաններում ապահովում է ոլորտում 

ծառայությունների մատուցումը. 

10) հաստատված սեյսմիկ ռիսկի գնահատման քարտեզներն անվճար 

տրամադրում է շահագրգիռ գերատեսչություններին, համապատասխան 

շրջանների վարչակազմերի և համայնքների ղեկավարներին՝ 

քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի ելակետային նյութերում և 

(կամ) Արցախի Հանրապետության շրջանների զարգացման ծրագրերում 

ընդգրկելու նպատակով. 

11) Արցախի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում 

սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի հատուկ և կարևոր նշանակության 

շենքերի և շինությունների սեյսմիկ խոցելիության նվազեցման 

առաջարկություններ. 

12) համապատասխան փորձագիտական համակարգերի միջոցով 

գնահատում է սեյսմիկ վտանգի վաղ ահազանգման վերաբերյալ տարբեր 

կազմակերպությունների առաջարկները. 

13) ելնելով սեյսմիկ ռիսկերի գնահատման քարտեզներից՝ 

քաղաքաշինության բնագավառի լիազոր մարմնի հետ համատեղ սահմանում 



է բյուջետային տարում հանրապետությունում իրականացվող 

քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման առաջնահերթության գրաֆիկ. 

14) իրականացնում է սույն օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ: 

 

Հոդված 13. Սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտում Արցախի 

Հանրապետության պետական կառավարման հանրապետական գործադիր 

մարմինների իրավասությունները 

 

1. Արցախի Հանրապետության հանրապետական գործադիր մարմիններն 

իրականացնում են սեյսմիկ անվտանգության ապահովման վերաբերյալ սույն 

օրենքով, ինչպես նաև այլ օրենքներով և իրավական ակտերով սահմանված 

լիազորություններ: 

 

Հոդված 14. Սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտում պետական 

կառավարման տարածքային մարմինների իրավասությունները 

 

1. Պետական կառավարման տարածքային մարմինները` 

1) կազմակերպում են շրջանի բնակչության պաշտպանությունն 

արտակարգ իրավիճակներում. 

2) իրականացնում են Արցախի Հանրապետության տարածքում 

երկրաշարժի առաջացման մասին բնակչության ազդարարումը. 

3) կազմակերպում են սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների 

պատրաստումը և բնակչության ուսուցումը. 

4) մշակում են ուժեղ երկրաշարժի կամ դրա սպառնալիքի դեպքում արագ 

արձագանքման և առաջնահերթ գործողությունների օրացուցային պլաններ, 

անցկացնում են դրանցով նախատեսվող ուսումնավարժանքներ. 

5) կազմակերպում են շրջանի տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 

բնագավառում ծրագրերի մշակումը ու համակարգում այդ ծրագրերում 

նախատեսված աշխատանքները. 

6) քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերում և Արցախի 

Հանրապետության շրջանների զարգացման ծրագրերում ներառում են լիազոր 

մարմնի կողմից հաստատված սեյսմիկ շրջանացման և սեյսմիկ ռիսկի 

գնահատման քարտեզներ: 

Հաստատված սեյսմիկ ռիսկի գնահատման քարտեզները ներառվում են 

շրջանային, համայնքային զարգացման ծրագրերում և առկայության դեպքում` 

տարածքային մակարդակի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի 

ելակետային նյութերի փաթեթում. 

7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

Արցախի Հանրապետության շրջանների և բնակավայրերի զարգացման 

ծրագրերում ներառում են սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ. 

8) մշակում են սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի հատուկ և կարևոր 

նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ խոցելիության նվազեցման միջնաժամ-

կետ ծրագրեր. 

9) մասնակցում են պետական ծրագրերով նախատեսված` սեյսմիկ ռիսկի 

նվազեցման միջոցառումների իրականացմանը. 



10) տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, հասարակական 

կազմակերպություններին ու բնակչությանը օրենքով սահմանված կարգով 

կարող են ներգրավել սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման աշխատանքներում. 

11) իրականացնում են սեյսմիկ անվտանգության ապահովման 

վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ 

լիազորություններ: 

 

Հոդված 15. Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները 

 

1. Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում Արցախի Հանրապետության 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունը սահմանվում է 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքով, սույն օրենքով և այլ օրենքներով: 

2. Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները` 

1) կազմակերպում են համայնքի տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 

բնագավառում տարվող աշխատանքները. 

2) ապահովում են համայնքի տարածքում ուժեղ երկրաշարժերին 

բնակչությանը նախապատրաստելու աշխատանքները. 

3) աջակցում են համայնքի տարածքում սեյսմիկ պաշտպանության 

բնագավառում պետական ծրագրերի կատարմանը. 

4) մասնակցում են ուժեղ երկրաշարժի վտանգի մասին բնակչության 

ազդարարման գործընթացին. 

5) սեյսմիկ աղետի դեպքում կազմակերպում են դրա հետևանքների 

վերացման աշխատանքները հասարակական կազմակերպությունների և 

բնակչության ներգրավմամբ. 

6) իրականացնում են Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված այլ լիազորություններ: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված լիազորությունները տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններն իրականացնում են որպես պետության 

կողմից պատվիրակված լիազորություն: 

 

Հոդված 16. Կազմակերպությունների պարտականությունները սեյսմիկ 

պաշտպանության համակարգում 

 

1. Կազմակերպությունները սեյսմիկ անվտանգության ապահովման 

համակարգում սույն օրենքով և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով 

սահմանված կարգով` 

1) իրականացնում են իրենց աշխատողների պաշտպանությունը. 

2) ապահովում են իրենց կողմից շահագործվող սեյսմիկ 

պաշտպանության գործունեության օբյեկտների հուսալիությունն ու սեյսմիկ 

անվտանգությունը. 

3) աջակցում են փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգ-

նողական աշխատանքների իրականացմանը և օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով ստեղծում են անհրաժեշտ փրկարարական և վթարավերականգ-

նողական ուժեր` համապատասխան աշխատանքներ կատարելու համար. 



4) ապահովում են իրենց կողմից շահագործվող սեյսմիկ 

պաշտպանության բնագավառի հատուկ, կարևոր նշանակության օբյեկտների 

հնարավոր վտանգավոր ազդեցության գոտում բնակվող բնակչության 

անհապաղ ազդարարումը և պաշտպանությունը Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով: 

 

Հոդված 17. Քաղաքացիների իրավունքները և պարտականությունները 

 

1. Արտակարգ սեյսմիկ իրավիճակներում քաղաքացիների սեփականու-

թյան տիրապետումը և ժամանակավոր օգտագործումը հասարակության և 

պետության կարիքների համար կարող է կատարվել հետագա համարժեք 

փոխհատուցմամբ (միայն կյանքի փրկության և առողջության հետ կապված 

փրկարարական աշխատանքների իրականացման համար)` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

2. Քաղաքացիները պարտավոր են կատարել սեյսմիկ պաշտպանության 

միջոցառումների ուղղությամբ լիազոր մարմնի աշխատակիցների օրինական 

ցուցումները: 

3. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձինք և 

օտարերկրյա քաղաքացիները սեյսմիկ պաշտպանության միջոցառումներում 

ներգրավվում են սույն օրենքին և Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերին համապատասխան: 
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Հոդված 18. Սեյսմիկ վտանգի գնահատման տարրերը 

 

1. Սեյսմիկ վտանգի գնահատման տարրերն են՝ 

1) առաջնային սեյսմիկ վտանգի գնահատումը. 

2) երկրորդային սեյսմիկ վտանգի գնահատումը: 

2. Առաջնային սեյսմիկ վտանգի գնահատումն ընդգրկում է երկարաժամ-

կետ և ընթացիկ սեյսմիկ վտանգների գնահատումները: 

3. Երկրորդային սեյսմիկ վտանգի գնահատումը ներառում է երկրաշարժի 

հետևանքով հարուցվող բնական և տեխնածին երևույթների գնահատումը: 

 

Հոդված 19. Երկարաժամկետ սեյսմիկ վտանգի գնահատումը 

 

1. Երկարաժամկետ սեյսմիկ վտանգի գնահատումը երկրի մակերևույթի 

առավելագույն հնարավոր ցնցումների տեղի և ուժի կանխատեսումն է: 

Երկարաժամկետ սեյսմիկ վտանգի գնահատման արդյունքում կազմվում են 

տարբեր մասշտաբների սեյսմիկ շրջանացման` ընդհանուր սեյսմիկ 

շրջանացման, մանրամասն սեյսմիկ շրջանացման, սեյսմամիկրոշրջանացման 

քարտեզներ, որոնք, որպես նորմատիվային փաստաթուղթ, հաստատում է 

լիազոր մարմինը: 



Սեյսմիկ շրջանացման քարտեզները հաստատվում են Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

2. Սեյսմիկ շրջանացման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպու-

թյուններին ներկայացվող մասնագիտական ունակությունների և 

տեխնիկական հագեցվածության պահանջները սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Ընդհանուր սեյսմիկ շրջանացման քարտեզները բաղկացուցիչ մասն են 

Արցախի Հանրապետության սեյսմակայուն շինարարության նախագծման 

նորմերի, մանրամասն սեյսմիկ շրջանացման և սեյսմամիկրոշրջանացման 

քարտեզները հիմք են քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի, 

բնակավայրերի կառուցապատման նախագծերի, հողօգտագործման 

սխեմաների մշակման համար: 

4. Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի հատուկ և կարևոր 

նշանակության օբյեկտների նախագծման ժամանակ կատարվում է հատուկ և 

կարևոր նշանակության օբյեկտների շինհրապարակի սեյսմիկ պարամետրերի 

գնահատում՝ գրունտների դինամիկ բնութագրերի և հաշվարկային 

արագացումների որոշում: 

5. Սեյսմիկ շրջանացման կիրառմամբ կազմվող քաղաքաշինական 

ծրագրային փաստաթղթերի համաձայնեցմանը, հատուկ համալիր, ինչպես 

նաև համալիր փորձաքննության ենթակա քաղաքաշինական փաստաթղթերի 

համաձայնեցմանը լիազոր մարմինը մասնակցում է Արցախի Հանրապետու-

թյան կառավարության սահմանած կարգով: 

 

Հոդված 20. Ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի գնահատումը 

 

1. Ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի գնահատումը հնարավոր ուժեղ երկրա-

շարժի տեղի, ուժի և ժամանակի որոշակի հավանականությամբ 

կանխատեսումն է: 

2. Ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի գնահատման նպատակով իրականացվում է 

ընթացիկ իրավիճակի սեյսմիկ մշտադիտարկում: Ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի 

գնահատման համար Արցախի Հանրապետության տարածքում գործում է 

սեյսմիկ դիտարկումների բազմապարամետրային ցանց: 

3. Սեյսմիկ դիտարկումների բազմապարամետրային ցանցը բաղկացած է 

ազգային և միջազգային դիտակայաններից, որոնք կարող են ներգրավվել 

համաշխարհային գլոբալ ցանցերի մեջ: 

4. Բնական երևույթների մասին տեղեկատվության հավաստիությունն 

ապահովելու և դիտարկումների խանգարումներից խուսափելու նպատակով 

դիտակայանների շուրջ ստեղծվում են պահպանման գոտիներ: 

5. Սեյսմիկ դիտակայաններում կատարված դիտարկումների արդյունք-

ները հաղորդվում են լիազորված մարմնի` տվյալների հավաքման կենտրոն: 

Սեյսմիկ վտանգի առկայության դեպքում Հատուկ սեյսմիկ իրադրության կամ 

Արտակարգ սեյսմիկ իրավիճակի դեպքերում լիազոր մարմինը տեղեկատ-

վությունը ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության նախագահին, 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահին, Արցախի 

Հանրապետության պետական նախարարին: 

Ընթացիկ սեյսմիկ իրավիճակի մասին տեղեկատվությունը պարբերաբար 

ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության բնակչությանը: 



6. Ցանցի ստեղծման և զարգացման, դիտարկումների իրականացման, 

տեղեկատվության հավաքման և հաղորդման կարգը սահմանում է լիազոր 

մարմինը: 

 

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 4 

ՍԵՅՍՄԻԿ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄԸ 

 

Հոդված 21. Սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը 

 

1. Սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը համալիր խնդիր է, որի լուծումը 

պահանջում է նկատի առնել հետևյալ գործոնները. 

1) սեյսմիկ վտանգի մեծությունը. 

2) բնակավայրում առկա սեյսմիկ վտանգի մակարդակից ցածր 

սեյսմակայունությամբ շենքերի և շինությունների առկայությունը. 

3) բնակավայրում առկա սեյսմիկ վտանգի մակարդակից ցածր 

սեյսմակայունությամբ շենքերում և շինություններում բնակվող և աշխատող 

բնակչության թիվը. 

4) բնակավայրի ենթակառուցվածքի և բնակավայրը կենսաապահովող 

գծերի սեյսմիկ խոցելիությունը: 

2. Լիազորված մարմնի սահմանած կարգով սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 

արդյունքով մշակվում են տարբեր մասշտաբների սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 

քարտեզներ, որոնք դրվում են տնտեսության զարգացման ոլորտային 

ծրագրերի, սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ենթածրագրերի հիմքում: 

3. Քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերում և Արցախի Հանրա-

պետության շրջանների զարգացման ծրագրերում սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 

քարտեզների ներառման կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

4. Սեյսմիկ ռիսկի գնահատման քարտեզների հաստատման կարգը 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

 

Հոդված 22. Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման հիմնական խնդիրները 

 

1. Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման հիմնական խնդիրներն են՝ 

1) տարածքների սեյսմիկ խոցելիության նվազեցումը. 

2) բնակչության իրազեկության և պատրաստվածության բարձրացումը. 

3) պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների նախապատրաստումը սեյսմիկ ռիսկի կառավարմանը. 

4) բնակչության վաղ ահազանգման համակարգի ստեղծումը. 

5) բժշկական պատրաստվածությունը. 

6) արագ արձագանքման ուժերի զարգացումը. 

7) ապահովագրության համակարգի ստեղծումը. 

8) ուժեղ երկրաշարժից տուժած գոտու վերակառուցումը և բնակչության 

վերականգնումը: 

2. Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցումն իրականացվում է սեյսմիկ ռիսկի 

նվազեցման համալիր պետական ծրագրերի համաձայն: 



3. Արցախի Հանրապետության շրջանների և համայնքների զարգացման 

ծրագրերում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման միջոցառումների ներառումը 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

 

Հոդված 23. Տարածքների սեյսմիկ խոցելիության նվազեցումը 

 

1. Տարածքների սեյսմիկ խոցելիության նվազեցումն իրականացվում է 

տարածքների սեյսմիկ խոցելիության գնահատման հիման վրա: 

2. Տարածքների սեյսմիկ խոցելիության նվազեցման հիմնական 

պահանջներն են` 

1) տարածքների սեյսմաշրջանացումը, երկրորդային սեյսմիկ վտանգների 

քարտեզագրումը և անձնագրավորումը. 

2) բնակավայրերի տարածքների սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը, սեյսմիկ 

պաշտպանության բնագավառի հատուկ, կարևոր և ընդհանուր 

նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ խոցելիության գնահատումը. 

3) գոյություն ունեցող շինությունների սեյսմիկ խոցելիության 

մակարդակի նվազեցումը՝ հաշվի առնելով տարածքի սեյսմիկ վտանգը. 

4) սեյսմիկ խոցելիության նվազեցման պահանջների հաշվառմամբ 

թույլատրված հողօգտագործումը: 

3. Տարածքների սեյսմիկ խոցելիության նվազեցման հիմնական 

սկզբունքներն են` 

1) շենքերի և շինությունների նախագծման, շինարարության և 

շահագործման ընթացքում դրանց սեյսմակայունության պահանջների 

նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացումը. 

2) երկրորդային վտանգների կանխատեսումը: 

 

Հոդված 24. Շենքերի և շինությունների սեյսմիկ պաշտպանությունը 

 

1. Շենքերի և շինությունների սեյսմիկ պաշտպանությանն ուղղված 

միջոցառումներն իրականացվում են դրանց տեխնիկական վիճակի 

ուսումնասիրության, վնասվածության և սեյսմիկ խոցելիության գնահատման 

արդյունքում ներկայացված եզրակացությունների և առաջարկությունների 

հիման վրա: 

2. Լիազոր մարմնի կողմից հաստատվում և համապատասխան Արցախի 

Հանրապետության շրջանի վարչակազմ, համայնքապետարան են 

ներկայացվում շենքերի և շինությունների սեյսմիկ խոցելիության նվազեցման 

առաջարկություններ: Սեյսմիկ խոցելիության նվազեցման առաջարկություն-

ների հիման վրա համապատասխան Արցախի Հանրապետության շրջանների 

վարչակազմերի, համայնքապետարանի և օբյեկտների սեփականատերերի 

կողմից մշակվում է սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի հատուկ և 

կարևոր նշանակության շենքերի և շինությունների սեյսմիկ խոցելիության 

նվազեցման ժամանակացույց: Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի 

հատուկ և կարևոր նշանակության շենքերի և շինությունների սեյսմիկ 

խոցելիության նվազեցման ժամանակացույցը ներառվում է ճյուղային, 

պետական նպատակային, տարածքային և համայնքային սոցիալ-

տնտեսական զարգացման ծրագրերի բնական և տեխնածին երևույթների 

հիմնախնդիրների փաթեթում: 



3. Սեյսմիկ խոցելիության նվազեցման միջոցառումներն իրականացվում 

են օբյեկտների սեփականատերերի միջոցներով: 

4. Շենքերի և շինությունների սեյսմիկ խոցելիության նվազեցման 

պատասխանատվության ռիսկը կրում են օբյեկտների սեփականատերերը: 

5. Շենքերի և շինությունների ապահովագրության կիրառումը դրանց 

սեյսմիկ պաշտպանության կարևոր բաղադրիչներից է: 

 

Հոդված 25. Բնակչության իրազեկության և պատրաստվածության 

բարձրացումը 

 

 1. Բնակչության իրազեկության և պատրաստվածության բարձրացումն 

ապահովվում է ուսուցման պետական համակարգերի միջոցով: 

2. Ուսուցման պետական համակարգն ընդգրկում է հետևյալ 

ենթահամակարգերը. 

1) բնակչության տարբեր շերտերի անմիջական ուսուցում՝ սկսած 

հանրակրթական դպրոցից (հրահանգիչների, դասախոսների, ուսուցիչների, 

բժիշկների և այլոց միջոցով). 

2) ուսումնական ծրագրեր, մեթոդական ձեռնարկներ, համապատասխան 

ցուցադրանյութեր. 

3) հեռուստառադիոհաղորդումներ և հրապարակումներ զանգվածային 

լրատվության միջոցներում. 

4) սոցիալ-հոգեբանական նախապատրաստում: 

3. Ուսուցման պետական համակարգն ապահովում է տրամադրվող 

տեղեկատվության հավաստիությունը և մատչելիությունը: 

4. Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում բնակչության ուսուցման 

կարգը հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

  

Հոդված 26. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների նախապատրաստումը սեյսմիկ ռիսկի կառավարմանը 

 

1. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ների նախապատրաստման նպատակն է պետության ուժերի և միջոցների 

արդյունավետ օգտագործման համար սեյսմիկ ռիսկի կառավարման 

միասնական համակարգի ստեղծումը: 

2. Սեյսմիկ ռիսկի կառավարման նախապատրաստումը պետք է ընդգրկի 

հետևյալ ժամանակահատվածները` մինչև երկրաշարժը (կանխարգելիչ 

երկարաժամկետ միջոցառումներ), երկրաշարժի ընթացքում (արագ արձա-

գանքում), հետերկրաշարժային (օգնության ցուցաբերում, վերակառուցո-

ղական աշխատանքներ և բնակչության վերականգնում): 

3. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների նախապատրաստումը ներառում է սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 

տարածաշրջանային և համայնքային, ինչպես նաև համատեղ փոխօգնության 

ծրագրերի մշակումը, անձնակազմի ուսուցողական վարժանքների 

կազմակերպումը: 

4. Լիազոր մարմինը մշակում և իրականացնում է ուժեղ երկրաշարժի 

կամ դրա իրական վտանգի պայմաններում Արցախի Հանրապետության 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպու-



թյունների սեյսմիկ ռիսկի կառավարման բազմակողմանի ուսուցողական 

ծրագրեր: 

 

Հոդված 27. Ուժեղ երկրաշարժի կամ դրա սպառնալիքի դեպքում սեյսմիկ 

իրավիճակի մասին բնակչության իրազեկման կարգը 

 

1. Արցախի Հանրապետությունում ուժեղ երկրաշարժի կամ դրա 

սպառնալիքի, ինչպես նաև ընդհանուր սեյսմիկ իրավիճակի մասին 

բնակչության իրազեկման կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

 

Հոդված 28. Վաղ ահազանգման եղանակները 

 

1. Վաղ իրազեկումն իրականացվում է վաղ ահազանգման միջոցով: 

2. Վաղ ահազանգման եղանակներն են` ոչ շտապ ահազանգում՝ 

պետական կառավարման մարմինների միջոցով, և ակնթարթային, ավտոմատ 

ահազանգում՝ սեյսմիկ տագնապի ձայնային ազդանշանի միջոցով: 

3. Ոչ շտապ վաղ ահազանգման հիմքում ընկած է ընթացիկ սեյսմիկ 

վտանգի գնահատումը լիազոր մարմնի կողմից, որն ուղեկցվում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով նախատեսվող 

միջոցառումների իրականացմամբ: Միջոցառումների գլխավոր նպատակն է 

նախօրոք ծրագրված գործողությունների միջոցով խուսափել մարդկային և 

նյութական զգալի կորուստներից: 

4. Ակնթարթային վաղ ահազանգումը երկրաշարժի օջախից դեպի 

բնակավայր տարածվող ավերիչ սեյսմիկ ալիքի ազդանշանի փոխանցումն է 

տեխնիկական ավտոմատ համակարգի միջոցով: 

5. Արցախի Հանրապետությունում ուժեղ երկրաշարժի սպառնալիքի 

դեպքում լիազոր մարմնի ղեկավարը հայտարարում է «Հատուկ սեյսմիկ 

իրադրություն», իսկ ուժեղ երկրաշարժի դեպքում` «Արտակարգ սեյսմիկ 

իրավիճակ» և սահմանում է գործողությունները հատուկ սեյսմիկ 

իրադրությունում և արտակարգ սեյսմիկ իրավիճակում: 

6. Սեյսմամշտադիտարկման ցանցի կատարելագործման և նորագույն 

տեխնոլոգիաներով վերազինման, վաղ ահազանգման համակարգի 

գործարկման համալիր միջոցառումները կազմակերպում է լիազոր մարմինը: 

7. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ուժեղ երկրաշարժի 

դեպքում հայտարարում է աղետի գոտի և սահմանում դրա տարածքը, ինչպես 

նաև կազմակերպում է այդ տարածքին առավելագույն օգնություն և 

նյութական պաշարներ տրամադրելու աշխատանքները: 

 

Հոդված 29. Արագ արձագանքման համակարգը 

 

1. Սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտում արագ արձագանքման 

համակարգն ընդգրկում է գործողությունների ծրագիրը, ուժերը, անհրաժեշտ 

միջոցները և ուղղված է տուժած բնակչությանն արագ և արդյունավետ օգնու-

թյուն ցուցաբերելուն՝ մարդկային և նյութական նվազագույն կորուստների 

ապահովման նպատակով: 



2. Գործողությունների ծրագիրը սահմանված կարգով հաստատում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: Գործողությունների ծրագիրն 

ուժեղ երկրաշարժի առկայության պայմաններում համալիր միջոցառումների 

ցանկ է՝ համապատասխան ժամանակացույցով և պատասխանատու 

կատարողներով: 

3. Երկրաշարժից տուժած շրջաններում արագ արձագանքման ուժերն 

իրականացնում են՝ 

1) որոնողափրկարարական աշխատանքներ. 

2) երկրաշարժից տուժած բնակչությանն առաջին բժշկական օգնության 

ցուցաբերում փրկարարների և բնակչության կողմից. 

3) բժշկական օգնության ցուցաբերում առողջապահության համակարգի 

ուժերով. 

4) մարդկանց հոգեբանական վիճակի հետազոտում և բնակչության հետ 

բացատրական աշխատանքների կազմակերպում. 

5) կապի և կենսաապահովման այլ ենթակառուցվածքների վերականգ-

նում. 

6) տեղեկատվական ծառայության կազմակերպում. 

7) նյութատեխնիկական մատակարարման կազմակերպում. 

8) հասարակական կարգի ապահովում. 

9) վթարային շենքերի վնասազերծում. 

10) երկրաշարժի գոտու շենքերի և կառույցների նախնական 

վնասվածության աստիճանի և հետևանքների գնահատում. 

11) երկրաշարժի գոտում սեյսմիկ դիտակայանների խիտ ցանցի 

տեղադրում, սեյսմաերկրաբանական և մակրոսեյսմիկ հետազոտություններ. 

12) ուժեղ երկրաշարժի հետևանքների վերացման այլ աշխատանքներ: 

4. Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս տեղի ունեցած 

երկրաշարժերի հետևանքների վերացման աշխատանքներում արագ 

արձագանքման ուժերն ընդգրկվում են Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշմամբ: 

 

Հոդված 30. Բժշկական պատրաստվածությունը 

 

1. Բժշկական պատրաստվածությունը հիմնված է ուժեղ երկրաշարժի 

դեպքում հնարավոր մարդկային կորուստների և վիրավորների վերաբերյալ 

կանխատեսման վրա: 

2. Բժշկական պատրաստվածությունը ենթադրում է` 

1) մասնագիտացված բժշկական հիմնարկների նախապատրաստում. 

2) բժշկական և ոչ բժշկական մասնագետների նախապատրաստում՝ 

առաջին բուժօգնություն ցույց տալու նպատակով. 

3) բժշկական հիմնարկների տեղաբաշխման պլանավորում՝ կախված 

բարձր սեյսմիկ ռիսկի գոտիների տեղադրումից. 

4) բժշկական ծառայությունների և պետական կառավարման ու 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև համատեղ 

գործողությունների իրականացում: 

 

 

 



Հոդված 31. Վերականգնման սկզբունքները 

 

1. Վերականգնման աշխատանքների իրականացումը հիմնված է հետևյալ 

սկզբունքների վրա. 

1) հավանական վերականգնման աշխատանքների հնարավոր ծավալնե-

րի պլանավորում աղետից առաջ և այդ ծավալների ճշգրտում աղետից հետո. 

2) պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, կազմակերպությունների, ոչ կառավարական հիմնարկների, 

հասարակության համագործակցության ապահովում՝ վերականգնման 

խնդիրների լուծման ուղղությամբ. 

3) վերականգնողական աշխատանքներին աղետի գոտու բնակչության 

ակտիվ մասնակցության համար պայմանների ստեղծում. 

4) աղետի գոտում միջազգային ներդրումների ներգրավման պայմանների 

ստեղծում: 

 

Հոդված 32. Վերականգնման աշխատանքների էությունը 

 

1. Ուժեղ երկրաշարժից տուժած գոտու վերականգնման փուլը միջանկյալ 

է արտակարգ սեյսմիկ իրավիճակի և վերակառուցման փուլերի միջև: 

2. Վերականգնման աշխատանքները ենթադրում են՝ 

1) սեյսմիկ վտանգի գնահատման գոյություն ունեցող քարտեզների 

վերանայում և նոր քարտեզների (այդ թվում՝ սեյսմամիկրոշրջանացման) 

կազմում. 

2) երկրաշարժի գոտում գտնվող բնակավայրերի վերականգնման ծրագրի 

և գլխավոր հատակագծի առկայություն. 

3) երկրաշարժի գոտում սեյսմակայուն շինարարության ռազմավարու-

թյան մշակում. 

4) պահպանված շենքերի և կառույցների տեխնիկական վիճակի 

գնահատում, դրանց շահագործման նպատակով երաշխավորագրի հանձնում. 

5) բարձր վթարային և ավերված շինությունների հեռացում և 

հրապարակի մաքրում. 

6) նոր բնակավայրերի, բնակելի շրջանների, շենքերի կառուցում. 

7) արդյունաբերության, մշակույթի, կենցաղի, առողջապահության, 

կրթության և գիտության օբյեկտների, կենսաապահովման ուղիների, 

պաշտամունքային կառույցների վերականգնում. 

8) շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրների լուծում: 

 

Հոդված 33. Բնակչությանն օգնություն ցուցաբերելը և նրա ռեաբիլի-

տացիան 

 

1. Բնակչությանն օգնություն ցուցաբերելու և նրա վերականգնման 

նպատակը հետերկրաշարժային ժամանակահատվածում պետության 

նյութական և հոգեբանական կորուստների նվազեցումն է: 

2. Բնակչությանն օգնություն ցուցաբերելը և նրա վերականգնումը 

բազմափուլային է՝ օպերատիվ (առաջին մի քանի օր), կարճաժամկետ 

(առաջին ամիսներ), միջնաժամկետ (առաջին տարին) և երկարաժամկետ (մեկ 

տարուց ավելի): 



3. Բնակչությանն օգնություն ցուցաբերելը և նրա վերականգնումը 

հիմնված են հետևյալ սկզբունքների վրա` 

1) օգնության և վերականգնողական աշխատանքների ծավալների 

նախօրոք պլանավորում աղետից առաջ և ճշգրտում աղետից անմիջապես 

հետո. 

2) պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ների, հասարակության ակտիվ մասնակցությունը: 

 

Հոդված 34. Արցախի Հանրապետությունում երկրաշարժերից ապահովա-

գրման կարգը 

 

1. Արցախի Հանրապետությունում քաղաքացիների կյանքի, առողջության 

և գույքի, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառա-

վարման մարմինների, իրավաբանական անձանց գույքի ապահովագրումը 

երկրաշարժից իրականացվում է  օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 5 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԵՅՍՄԻԿ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 

Հոդված 35. Պատասխանատվությունը սեյսմիկ պաշտպանության 

բնագավառում իրավախախտումների համար 

 

1. Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում կատարված 

իրավախախտումներն առաջացնում են պատասխանատվություն՝ Արցախի 

Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ 

  

Հոդված 36. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 

«Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

2002 թվականի նոյեմբերի 27-ի ՀՕ-17 օրենքը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-88-Ն 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հունիսի 27-ին 

 

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 22-րդ կետում և 33-րդ հոդվածի 

2-րդ մասի 1-ին կետում «տեխնոլոգիական» բառը փոխարինել «տեխնածին» 

բառով: 

 

Հոդված 2.Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 36.1-ին հոդվածով. 

 

«Հոդված 36.1. Համայնքի ղեկավարի լիազորությունները քաղաքա-

ցիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության բնագավառում  

 

1. Համայնքի ղեկավարը արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման 

բնագավառում իրականացնում է հետևյալ սեփական լիազորությունները` 

1) իրականացնում է միջոցառումներ համայնքային ենթակայության 

օբյեկտների անվտանգ աշխատանքն ապահովելու նպատակով` 

2) իրականացնում է համայնքի բնակչության ազդարարումը: 

2. Համայնքի ղեկավարը արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման 

բնագավառում իրականացնում է պետության պատվիրակած հետևյալ 

լիազորությունները` 

1) կազմակերպում է համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության 

միջոցառումների պլանավորումը և իրականացումը. 

2) իրականացնում է համայնքի բնակչության, նյութական և մշակութային 

արժեքների տարահանումը, բնակչության պատսպարումը և անհատական 

պաշտպանության միջոցներով ապահովումը. 

3) ստեղծում է համայնքային քաղաքացիական պաշտպանության 

ծառայություններ. 

4) ստեղծում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման հա-

մար անհրաժեշտ ուժեր և ապահովում այդ ուժերի պատրաստականությունը. 

5) իրականացնում է վթարային և վերականգնողական միջոցառումներ` 

արտակարգ իրավիճակներում համայնքային ենթակայության կենսաապա-

հովման օբյեկտների անխափան աշխատանքն ապահովելու համար. 

6) կազմակերպում է փրկարարական աշխատանքներ համայնքի 

տարածքում. 



7) իրականացնում է սեյսմիկ ռիսկը նվազեցնելու, արտակարգ 

իրավիճակների կանխման և հնարավոր հետևանքների նվազեցման 

միջոցառումներ համայնքի տարածքում:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-89-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հունիսի 27-ին 

 

 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ  

ՌԵԺԻՄԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Արտակարգ դրությունը 

  

1. Արտակարգ  դրությունը Արցախի Հանրապետության ամբողջ 

տարածքում կամ դրա առանձին տարածքներում հայտարարվող պետական 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև 

նրանց պաշտոնատար անձանց գործունեության իրավական հատուկ ռեժիմ էֈ 

2. Արտակարգ  դրությունը հայտարարվում է միայն Արցախի Հանրապե-

տության սահմանադրական կարգին անմիջական վտանգ սպառնալու 

դեպքում, ներառյալ` Արցախի Հանրապետության սահմանադրական կարգը 

բռնությամբ փոփոխելու կամ տապալելու, իշխանությունը զավթելու փորձերը, 

զինված խռովությունները, զանգվածային անկարգությունները, բռնի 

գործողություններով ուղեկցվող ազգային, ռասայական, կրոնական 

հակամարտությունները, ահաբեկչական ակտերը, հատուկ նշանակության 

օբյեկտների գրավումը կամ շրջափակումը, անօրինական զինված 

միավորումների ստեղծումը և գործունեությունը: 

3. Արտակարգ դրությունը հայտարարվում է միայն այն դեպքերում, երբ 

Արցախի Հանրապետության սահմանադրական կարգին սպառնացող 

անմիջական վտանգի վերացումն առանց դրա անհնարին է: 

 

Հոդված 2. Արտակարգ դրության մասին իրավական ակտերը 

  

1. Արտակարգ  դրության հետ կապված հարաբերությունները 

կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, սույն օրենքով, 

այլ օրենքներով, արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին Արցախի 

Հանրապետության նախագահի հրամանագրով, Արցախի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի որոշմամբ, ինչպես նաև սույն օրենքով նախատեսված այլ 

իրավական ակտերով: 

 

Հոդված 3. Արտակարգ դրություն հայտարարելու կարգը 

  

1. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածին համապատասխան` Արցախի 

Հանրապետության նախագահը հայտարարում է արտակարգ դրություն, 

ձեռնարկում է իրավիճակից բխող միջոցառումներ և այդ մասին ուղերձով 

դիմում ժողովրդին: 

2. Արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին Արցախի Հանրապետու-

թյան նախագահի հրամանագիրը, ինչպես նաև հրամանագրի մեջ կատարվող 



փոփոխությունները և լրացումները անհապաղ հրապարակվում են հանրային 

հեռուստատեսությամբ, հանրային ռադիոյով, իսկ եթե դա հնարավոր չէ, ապա 

զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով: Արցախի Հանրապետության 

նախագահի արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագիրն 

ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, եթե Արցախի Հանրապետության 

նախագահի հրամանագրում ուժի մեջ մտնելու ավելի ուշ ժամկետ 

նախատեսված չէֈ 

3. Արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին անհապաղ տեղեկաց-

վում են Արցախի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող 

միջազգային կազմակերպությունների գրասենյակների ղեկավարները, 

Միավորված ազգերի կազմակերպության, Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպայում 

անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության գլխավոր 

քարտուղարները, ինչպես նաև  օտարերկրյա պետություններում գործող 

Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմինների 

ղեկավարներըֈ 

 

Հոդված  4. Արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին Արցախի 

Հանրապետության նախագահի  հրամանագրի բովանդակությունը 

 

1. Արտակարգ  դրություն հայտարարելու մասին Արցախի Հանրապետու-

թյան նախագահի հրամանագրով սահմանվում են՝ 

1) արտակարգ դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած 

հանգամանքները. 

2) արտակարգ  դրություն հայտարարելու անհրաժեշտության 

հիմնավորումը. 

3) այն տարածքի սահմանները, որտեղ հայտարարվում է արտակարգ 

 դրություն. 

4) արտակարգ  դրության իրավական ռեժիմն ապահովող միջոցառում-

ները, միջոցները և ուժերը. 

5) ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ժամանակավոր սահմանա-

փակվող իրավունքներն ու ազատությունները, ինչպես նաև իրավունքների և 

ազատությունների սահմանափակումների ծավալը` համաձայն սույն օրենքի 

7-րդ հոդվածի պահանջների. 

6) արտակարգ դրության ժամանակահատվածում սույն օրենքի 8-րդ 

հոդվածի համաձայն ստեղծված պետական հատուկ մարմինները և նրանց 

իրավասության շրջանակը. 

7) արտակարգ դրության պայմաններում կիրառվող միջոցառումների 

իրականացման համար պատասխանատու պետական կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք. 

8) արտակարգ դրության ուժի մեջ մտնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը և դրա 

գործողության ժամկետներըֈ 

 

Հոդված 5. Արտակարգ դրության գործողության ժամկետը 

 

1. Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում հայտարարվող 

արտակարգ դրության ժամկետը չի կարող գերազանցել 30 օրը, իսկ առանձին 

տարածքներում` 60 օրը: 



2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված ժամկետների ավարտից 

հետո արտակարգ դրությունը դադարում է: Եթե մինչև նշված ժամկետների 

ավարտը չեն վերացել այն հանգամանքները, որոնք հիմք են հանդիսա-

ցել արտակարգ դրություն հայտարարելու համար,  արտակարգ  դրության 

ժամկետը կարող է երկարաձգվել Արցախի Հանրապետության նախագահի 

հրամանագրով` սույն օրենքով  արտակարգ դրություն հայտարարելու համար 

սահմանված կարգով և սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետները 

չգերազանցող ժամկետներով: 

 

Հոդված 6. Արտակարգ դրության դադարումը 

 

1. Եթե  արտակարգ դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած 

հանգամանքները վերացել են մինչև արտակարգ դրության գործողության 

ժամկետի ավարտը, ապա արտակարգ դրությունը դադարեցվում է Արցախի 

Հանրապետության նախագահի հրամանագրով, որը ենթակա է անհապաղ 

հրապարակման հանրային հեռուստատեսությամբ, հանրային ռադիոյով, իսկ 

եթե դա հնարավոր չէ, ապա զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով: 

Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում 

հրապարակման պահից: 

2. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը կարող է «Ազգային 

ժողովի կանոնակարգ» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ վերացնել 

արտակարգ դրությունը կամ չեղյալ հայտարարել արտակարգ դրության 

իրավական ռեժիմով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը: 

Արտակարգ  դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանն ուղղված որևէ 

առանձին միջոցառման իրականացումն Արցախի Հանրապետության Ազգային 

ժողովի կողմից չեղյալ հայտարարվելու դեպքում դադարում է միայն այդ 

միջոցառման հետագա իրականացումը:  

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված որոշումն ուժի մեջ է մտնում 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 97-րդ հոդվածի 5-րդ մասով և սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

կարգով հրապարակվելու պահից:  

 

Հոդված 7. Արտակարգ դրության ժամանակ կիրառվող միջոցառումները 

և իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր սահմանա-

փակումները 

 

1. Արտակարգ դրություն հայտարարվելու դեպքում արտակարգ դրության 

ընթացքում արտակարգ դրության տարածքում կարող են կիրառվել հետևյալ 

միջոցառումները և իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր 

սահմանափակումները. 

1) անձանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի սահմանափակում, 

ինչպես նաև նշված տարածք մուտք գործելու և տարածքից դուրս գալու 

հատուկ ռեժիմի սահմանում, ներառյալ` օտարերկրյա քաղաքացիների ու 

քաղաքացիություն չունեցող անձանց՝ տվյալ տարածք մուտք գործելու և 

այնտեղ գտնվելու սահմանափակումներ. 



2) հասարակական կարգի, պետական պահպանության ենթակա 

օբյեկտների, ինչպես նաև բնակչության կենսաապահովման և տրանսպորտի 

օբյեկտների պահպանության ուժեղացում. 

3) ֆինանսատնտեսական գործունեության առանձին տեսակների 

իրականացման, ներառյալ՝ ծառայությունների մատուցման, ապրանքների և 

ֆինանսական միջոցների շրջանառության սահմանափակումներ. 

4) սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների վաճառքի, 

ձեռքբերման և շրջանառության հատուկ կարգի սահմանում. 

5) հավաքներ կամ հանրային միջոցառումներ իրականացնելու 

սահմանափակում կամ արգելում. 

6) գործադուլների և իրավաբանական անձանց գործունեությունը 

կասեցնող կամ դադարեցնող այլ միջոցառումների արգելում. 

7) տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման սահմանափակում և 

դրանց զննման իրականացում. 

8) վտանգավոր արտադրությունների, պայթուցիկ, ռադիոակտիվ, 

քիմիական և կենսաբանական վտանգավոր նյութեր օգտագործող 

կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ հատուկ պետական 

վերահսկողության սահմանում կամ դրանց գործունեության կասեցում. 

9) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմինների և տարած-

քային կառավարման մարմինների լիազորությունների ժամանակավոր 

սահմանափակում կամ կասեցում. 

10) նյութական և մշակութային արժեքների տարահանում, եթե իրական 

վտանգ կա  արտակարգ  դրության ժամանակ դրանց ոչնչացման, հափշտա-

կության կամ վնասման համար. 

11) պարետային ժամի սահմանում, այսինքն՝ ամբողջ օրը կամ օրվա 

որոշակի ժամանակահատվածում առանց անձը հաստատող փաստաթղթերի 

և (կամ) հատուկ թույլտվության փողոցներում ու այլ հասարակական 

վայրերում գտնվելու արգելում, ինչպես նաև օրվա որոշակի ժամանակա-

հատվածում փողոցներում ու այլ հասարակական վայրերում գտնվելու 

արգելում. 

12) կարծիքի արտահայտման ազատության սահմանափակում, 

մասնավորապես զանգվածային լրատվության միջոցներով առանձին 

հրապարակումների, հաղորդումների արգելում. 

13) անձը հաստատող փաստաթղթերի ստուգում, անձնական 

առարկաների զննում. 

14) զենքի, ռազմամթերքի, պայթուցիկ և թունավոր նյութերի, հատուկ 

միջոցների վաճառքի արգելում, հատուկ ռեժիմի սահմանում, թմրամիջոցների 

ու հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի, ուժեղ ներգործող նյութեր 

պարունակող դեղագործական միջոցների և պատրաստուկների, էթիլային 

սպիրտի, ալկոհոլային խմիչքների, սպիրտ պարունակող արտադրանքի 

շրջանառության հատուկ ռեժիմի սահմանում. 

15) արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը խախտած և տվյալ 

տարածքում չբնակվող անձանց վտարում՝ նրանց միջոցների հաշվին, իսկ 

նման միջոցներ չլինելու դեպքում՝ Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեի միջոցների հաշվին՝ կատարված ծախսերի հետագա փոխհատուցման 

պայմանով. 



16) արտակարգ  դրության իրավական ռեժիմի ապահովման նպատակով 

անհրաժեշտության դեպքում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց գույքի 

ու այլ միջոցների օգտագործում՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

նյութական փոխհատուցմամբ: 

2. Արտակարգ  դրության ժամանակ Արցախի Հանրապետության 

նախագահն իրավունք ունի կասեցնելու գործադիր իշխանության 

հանրապետական մարմինների և տարածքային կառավարման մարմինների 

իրավական ակտերըֈ 

3. Արտակարգ  դրության ժամանակ սույն հոդվածով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացումը չի կարող խոչընդոտել Արցախի Հանրապե-

տության Ազգային ժողովի, Արցախի Հանրապետության դատարանների և 

Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի բնականոն 

գործունեությունը: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետով նախատեսված դեպքերում 

թույլատրվում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ժամանակավո-

րապես առգրավել օրենքով սահմանված կարգով ձեռք բերված զենք և 

ռազմամթերք, թունավոր, պայթուցիկ և ռադիոակտիվ նյութեր, մարտական և 

ուսումնական ռազմական տեխնիկա: 

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված սննդամթերքի և 

առաջին անհրաժեշտության ապրանքների վաճառքի, ձեռքբերման և 

շրջանառության հատուկ կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

6. Սույն օրենքի իմաստով՝ տվյալ տարածքի բնակիչ է համարվում տվյալ 

տարածքում հաշվառում ունեցող, ինչպես նաև հաշվառում չունեցող, սակայն 

տվյալ տարածքում բնակության որևէ ապացույց ունեցող անձը: 

 

Հոդված 8. Արտակարգ դրության տարածքում պետական կառավարման 

հատուկ մարմինները 

  

1. Արտակարգ դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած 

հանգամանքների վերացման և այլ հրատապ հարցեր լուծելու նպատակով 

Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով կարող է 

ստեղծվել արտակարգ դրության տարածքի պարետատուն (այսուհետ՝ 

Պարետատուն)ֈ 

2. Պարետատունն իրականացնում է արտակարգ դրության տարածքում 

արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող ուժերի և միջոցների 

միասնական ղեկավարումըֈ Պարետատունը ղեկավարում է Արցախի 

Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նշանակած պարետըֈ 

 

   Հոդված  9. Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող 

միջոցները և ուժերը 

 

1. Արտակարգ  դրության իրավական ռեժիմն ապահովելու նպատակով 

կարող են օգտագործվել ոստիկանության, ազգային անվտանգության և 

պաշտպանության պետական լիազոր մարմինների ուժերն ու միջոցներըֈ 



2. Ոստիկանության, ազգային անվտանգության և պաշտպանության 

պետական լիազոր մարմինների ուժերն ու միջոցները գործադրվում են 

հետևյալ խնդիրներն իրականացնելու նպատակով. 

1) արտակարգ դրության տարածք մուտք գործելու և տարածքից դուրս 

գալու հատուկ ռեժիմի իրականացման ապահովում. 

2) ռեժիմային, հատուկ ռեժիմային և հատուկ պահպանվող օբյեկտների, 

բնակչության կենսագործունեությունն ու տրանսպորտի գործունեությունն 

ապահովող, ինչպես նաև բնակչության կյանքի և առողջության, շրջակա 

միջավայրի համար վտանգ ներկայացնող օբյեկտների պաշտպանություն. 

3) անօրինական զինված միավորումների գործունեության դադարեցում. 

4) սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով նախատեսված 

սահմանափակումների ապահովում: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված խնդիրների իրականացման համար 

պաշտպանության պետական լիազոր մարմնի ուժերը (այսուհետ` զինված 

ուժեր) կարող են ներգրավվել միայն այն դեպքում, եթե այդ խնդիրները 

հնարավոր չէ ապահովել ոստիկանության և ազգային անվտանգության 

պետական լիազոր մարմինների ուժերով: 

4. Զինված ուժերի ներգրավումը պետք է առավելապես ուղղված լինի 

սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերով նշված խնդիրների 

իրականացմանը և ապահովվի ոստիկանության, ազգային անվտանգության 

պետական լիազոր մարմինների ուժերի հետ փոխգործակցության և 

փոխօգնության շրջանակներումֈ 

5. Զինված ուժերի զինծառայողները ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ, 

զենք և մարտական տեխնիկա կիրառում են «Ոստիկանության մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված` ֆիզիկական 

ուժի, հատուկ միջոցների, զենքի և մարտական տեխնիկայի կիրառման 

պայմաններին, կարգին ու սահմաններին համապատասխանֈ 

6. Զինված ուժերի այն զինծառայողները, որոնք կարող են ներգրավվել 

սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված խնդիրների իրականացմանը, անցնում են 

հատուկ պատրաստություն՝ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

կողմից այդ խնդիրների իրականացման նպատակով գործադրվող 

հմտությունների և մեթոդների վերաբերյալ: Սույն հոդվածով սահմանված 

դեպքերում արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանը կարող 

են ներգրավվել միայն այդ պատրաստությունն անցնելուց հետո: 

 

Հոդված 10. Արտակարգ դրության պայմաններում ժամանակավոր 

սահմանափակումների և կիրառվող միջոցների սահմանները 

 

1. Սույն օրենքում նշված իրավունքների և ազատությունների նկատմամբ 

սույն օրենքով թույլատրվող սահմանափակումները պետք է կիրառվեն 

բացառապես այն նպատակներով, որոնց համար նախատեսվել են, և պետք է 

լինեն համաչափ` հիշյալ նպատակների համեմատությամբֈ 

2. Արտակարգ դրության պայմաններում գործադիր իշխանության 

մարմինների գործողությունները պետք է համարժեք լինեն  արտակարգ  

դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգամանքներով 

պայմանավորված իրավիճակինֈ 



3. Արտակարգ դրության պայմաններում սույն օրենքով նախատեսված 

միջոցառումները և իրավունքների ժամանակավոր սահմանափակումները 

պետք է համապատասխանեն Արցախի Հանրապետության Սահմանադրու-

թյան  76-րդ հոդվածի պահանջներինֈ 

 

Հոդված 11. Արտակարգ դրության ընթացքում ֆիզիկական և իրավաբա-

նական  անձանց իրավունքների երաշխիքները 

 

1. Արտակարգ դրության ընթացքում յուրաքանչյուր ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձ ունի իր խախտված իրավունքները և ազատությունները 

վարչական և դատական կարգով պաշտպանելու իրավունք: 

2. Արտակարգ դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած 

հանգամանքներից կամ դրանց հետևանքների վերացման գործողություններից 

տուժած ֆիզիկական անձանց փոխհատուցվում է կրած նյութական վնասը և 

տրամադրվում է անհրաժեշտ օգնություն` Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով: Ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձինք, որոնց գույքն ու այլ միջոցներն օգտագործվել են արտակարգ  դրու-

թյան իրավական ռեժիմի ապահովման նպատակով, իրավունք ունեն 

ստանալու համարժեք փոխհատուցում` Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով: 

3. Արտակարգ  դրության ժամանակ առգրավված գույքն  արտակարգ 

 դրության դադարումից հետո` մեկշաբաթյա ժամկետում, վերադարձվում է 

դրանց սեփականատերերին կամ դրանց նկատմամբ տիրապետման կամ 

օգտագործման իրավունք ունեցող անձանցֈ 

 

Հոդված  12. Ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների, զենքի և մարտական 

տեխնիկայի կիրառման պայմաններն ու սահմանները 

  

1. Ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների, զենքի և մարտական 

տեխնիկայի կիրառման` օրենքներով սահմանված պայմաններն ու 

սահմաններն արտակարգ դրության ժամանակ ենթակա չեն փոփոխմանֈ 

 

Հոդված 13. Պարետային ժամի կանոնները խախտած անձանց 

ձերբակալման կարգը 

 

 1. Պարետային ժամի կանոնները խախտած անձինք ենթակա են 

ձերբակալման արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող ուժերի 

կողմից մինչև պարետային ժամի ավարտը, իսկ անձը հաստատող 

փաստաթղթերի բացակայության դեպքում՝ մինչև նրանց անձի ինքնությունը 

պարզելը, բայց ոչ ավելի, քան 48 ժամով՝ ոստիկանության տարածքային 

մարմնի ղեկավարի կամ նրա տեղակալի որոշմամբֈ Ձերբակալված անձինք, 

նրանց մոտ եղած առարկաները և տրանսպորտային միջոցները կարող են 

ենթարկվել զննության, ինչպես նաև դրանց վրա մինչև արտակարգ դրության 

գործողության ժամկետի ավարտը կարող է արգելանք դրվելֈ Ձերբակալման և 

արգելանքի մասին որոշումները ֆիզիկական անձը կարող է վիճարկել 

դատական կամ վարչական կարգովֈ 



Հոդված 14. Արտակարգ  դրությունը դադարեցնելու իրավական 

հետևանքները 

 

1. Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովելու նպատակով 

ընդունված և ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց իրավունքների և 

ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակման հետ կապված 

իրավական ակտերը կիրառվում են միայն  արտակարգ  դրության 

գործողության ժամկետի ընթացքում և տարածքում, ուժը կորցրած են 

համարվում արտակարգ դրությունը դադարեցնելու պահիցֈ 

 

Հոդված 15. Եզրափակիչ մաս 

  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրըֈ 

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 

«Արտակարգ  դրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

1992 թվականի հունվարի 8-ի ՀՆ-0016-1 օրենքը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-90-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հունիսի 27-ին 

 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2019-2022 

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

        Հոդված  1. Արցախի Հանրապետության պետական գույքի 2019-2022 

թվականների մասնավորեցման նպատակները 

 

1. Արցախի Հանրապետության պետական գույքի (այսուհետ՝ պետական 

գույք) մասնավորեցման 2019-2022 թվականների ծրագիրը (այսուհետ՝ ծրագիր) 

մշակված է «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատաս-

խան և նպատակաուղղված է սոցիալ-տնտեսական զարգացման և 

հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղություններով 

սահմանված խնդիրների լուծմանը: 

2. Պետական գույքի մասնավորեցման ոլորտում 2019-2022 թվականների 

պետական քաղաքականության հիմնական նպատակներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության տնտեսության մրցունակության և 

արդյունավետության խթանումը. 

2) ընկերությունների պետական բաժնեմասի մասնավորեցման միջոցով 

դրանց գործունեության արդյունավետության բարձրացումը և մրցակցային 

միջավայրի բարելավմանը նպաստելը. 

3) մասնավորեցման ենթակա ընկերությունների (օբյեկտների) 

մասնավորեցման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում և 

միջազգային պրակտիկայում լայն կիրառություն ունեցող գործիքակազմի և 

մասնավորեցման ձևերի (մրցույթ, ուղղակի վաճառք և այլն) կիրառման 

շնորհիվ արդյունավետ տնտեսական գործունեություն իրականացնող գնորդի 

կամ ներդրողի ընտրությունը. 

4) Արցախի Հանրապետության ՀՆԱ-ի մեջ մասնավոր կապիտալի 

տեսակարար կշռի ավելացումը և մասնավորեցման քաղաքականության 

շարունակության ապահովումը. 

5) պետական և համայնքային գույքի մասնավորեցումից ստացված 

միջոցների հաշվին պետական և համայնքային բյուջեների եկամուտների 

ավելացումը: 

 

Հոդված  2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 

 

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական 

հասկացությունները՝ 

մասնավորեցման նախորդող ծրագրեր՝ «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության առևտրի, հասարակական սննդի, բնակչության 

կենցաղային սպասարկման, վարձակալված տարածքների և անավարտ 



շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման և ապապետականացման 

1995-1996 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության խորհրդարանի որոշումը (11 օգոստոսի 1995 թվական, Հ. Ն 

0034-1), «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական գույքի 

մասնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (19 հոկտեմբերի 1998 թվական, ՀՕ-33), 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2002-2003 թվականների ծրագրի մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (28 մարտի 2002 թվական, 

ՀՕ-203), «Պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006 թվականների ծրագրի 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (19 մայիսի 2004 

թվական, ՀՕ-120), «Պետական գույքի մասնավորեցման 2007-2009 

թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքը (30 մայիսի 2007 թվական, ՀՕ-38) և «Պետական գույքի 

մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (14 ապրիլի 2010 թվական, ՀՕ-17-Ն): 

2. Սույն օրենքում օգտագործվում են նաև «Պետական գույքի 

մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված հասկացությունները: 

 

 Հոդված 3. Մասնավորեցվող պետական գույքի ընտրության սկզբունք-

ները 

 

1. Ծրագրում ընդգրկված՝ մասնավորեցվող պետական գույքի 

ընտրության սկզբունքներն են՝ 

1) պետական մասնակցությամբ ընկերությունների ոչ արդյունավետ 

կառավարումը. 

2) պետական մասնակցությամբ ընկերությունների ոչ մրցունակ լինելը. 

3) հանրության կարիքների լիարժեք կառավարումն ապահովելու 

տեսանկյունից պետական մասնակցությամբ ընկերություններին 

վերապահված պարտավորությունների կարևորության մակարդակի 

նվազումը. 

4) պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող 

բաժնետոմսերով (բաժնեմասով) այն ընկերությունների մասնավորեցումը, 

որոնք անհրաժեշտ չեն պետական գործառույթների իրականացման համար: 

 

Հոդված 4. Տնտեսության այն ճյուղերը և ոլորտները, որոնցում 

մասնավորեցում չի նախատեսվում 

 

1. Սույն ծրագրի համաձայն մասնավորեցման ենթակա չեն՝ 

1) քաղաքացիական պաշտպանության և մոբիլիզացիոն նշանակության 

օբյեկտները, ռազմական կառույցները. 

2) քարտեզագրության, երկրաբաշխության, հիդրոօդերևութաբանության 

ոլորտների, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վիճակի 

պահպանումն իրականացնող՝ պետությանը սեփականության իրավունքով 

պատկանող բաժնետոմսերով ընկերությունները. 

3) պետական ռեզերվների և մոբիլիզացիոն պաշարների պահեստային 

տնտեսության օբյեկտները. 



4) ստանդարտացման և չափագիտության ծառայություններ մատուցող՝ 

պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերով 

ընկերությունները. 

5) միջպետական և հանրապետական նշանակության երկաթուղիները և 

ավտոճանապարհները, գնացքների երթևեկության և օդային թռիչքների 

անվտանգությունն ապահովող ծառայությունները, զորային տիպի 

ավտոշարասյուները. 

6) պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները: 

2. Մասնավորեցման ենթակա օբյեկտների զբաղեցրած տարածքները չեն 

մասնավորեցվում և դրանք առանձնացվում են մասնավորեցվող գույքի 

կազմից, եթե տվյալ օբյեկտները տեղաբաշխված են՝ 

1) ինժեներատեխնիկական կառույցներում, հաղորդակցության 

ուղիներում (կամուրջներ, թունելներ, պատնեշներ, ստորգետնյա անցումներ և 

այլն) և ինժեներատեխնիկական առումով դրանց մասը համարվող կից 

տարածքներում, երկաթուղային կայարաններում, սոցիալական և 

մշակութային ոլորտի օբյեկտներում (ուսումնական հաստատություններում, 

մշակութային օբյեկտներում). 

2) պաշտպանական և անվտանգության նշանակություն ունեցող 

օբյեկտներում և դրանց կից տարածքներում: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերում, երբ տվյալ 

տարածքի մասնավորեցումը չի թույլատրվում, այն կարող է օգտագործվել 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ 

վարձակալական հիմունքներով: 

 

Հոդված  5. Պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող 

բաժնետոմսերով ընկերությունները, անավարտ շինարարության և «փոքր» 

օբյեկտները, որոնց մասնավորեցումն իրականացվում է ծրագրով 

 

1. Սույն ծրագրի մաս է կազմում 2019-2022 թվականներին 

մասնավորեցման առաջարկվող պետական բաժնեմաս ունեցող 

ընկերությունների (այդ թվում` մասնավորեցման նախորդ ծրագրերում 

ընդգրկված) ցանկը՝ համաձայն N 1 հավելվածի: 

2. Մասնավորեցման նախորդ ծրագրերի ցանկերում ընդգրկված, սակայն 

չմասնավորեցված՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող 

բաժնետոմսերով ընկերությունները, «փոքր» և անավարտ շինարարության 

օբյեկտները համարվում են սույն ծրագրի մաս և ենթակա են մասնավորեցման 

«Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված ձևերով: 

3. Սույն ծրագրի մաս են կազմում դատական կարգով անվավեր 

ճանաչված մասնավորեցման գործարքների առարկաները՝ մասնավորեցման 

օբյեկտները: Ծրագրում ընդգրկված օբյեկտների մասնավորեցման 

գործարքների՝ դատարանի կողմից անվավեր ճանաչվելու արդյունքում 

գնորդներին վերադարձման ենթակա գումարները փոխհատուցվում են 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ 

մասնավորեցումից ստացված միջոցների հաշվին, իսկ դրանց 

անբավարարության դեպքում` Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեի միջոցների հաշվին: 



4. Սույն ծրագրի մաս են հանդիսանում մասնավորեցման 

նախապատրաստման աշխատանքների արդյունքում Արցախի 

Հանրապետության կառավարության (այսուհետ՝ Կառավարություն) 

որոշումներով ստեղծված ընկերությունները և առանձնացված գույքի 

տարրերը: 

5. Ծրագրի մաս են կազմում նաև մասնավորեցման նախորդ ծրագրերի 

ցանկերում առանձին ծածկագրով չընդգրկված «փոքր» և անավարտ 

շինարարության օբյեկտները՝ դրանց սեփականատեր հանդիսացող 

պետական մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց գույքի կազմից 

առանձնացվելուց հետո: 

 

 Հոդված  6. Պետական գույքի մասնավորեցման տարաժամկետ 

վճարումները 

 

1. Պետական գույքի մասնավորեցման տարաժամկետ վճարումների 

սանդղակը կիրառվում է «փոքր» օբյեկտների ու վարձակալած գույքի 

մասնավորեցման դեպքում և մասնավորեցման նախորդ ծրագրերով 

տարաժամկետ վճարման իրավունք ստացած սուբյեկտների նկատմամբ: 

2. «Փոքր» օբյեկտների և վարձակալած գույքի մասնավորեցման դեպքում 

տարաժամկետ վճարումների սանդղակը ներկայացված է սույն օրենքի 

բաղկացուցիչ մաս կազմող N 2 հավելվածում: 

3. Պետական գույքի մասնավորեցման տարաժամկետ վճարման դեպքում 

յուրաքանչյուր հերթական վճարումից հետո օբյեկտի արժեքի մնացած մասը 

վճարվում է հավասար մասերով՝ տարին մեկ անգամ: Հերթական վճարման 

ժամանակ Կառավարության սահմանած կարգով հաշվի է առնվում 

գնահատման պահի և վճարման պահերի` ԱՄՆ դոլարի և հայկական դրամի 

փոխարժեքների հարաբերությունը: Գնորդը ցանկացած ժամանակ կարող է 

վճարել մնացած ամբողջ արժեքը կամ դրա մասը: 

4. Մասնավորեցված օբյեկտի գնորդի՝ գույքի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքը ծագում է այդ գույքի նկատմամբ իրավունքների 

պետական գրանցման պահից, սակայն այդ գույքը համարվում է գրավադրված 

մինչև գույքի արժեքի լրիվ վճարման կամ մասնավորեցման պայմանագրով 

ստանձնած պարտավորությունների լրիվ կատարման պահը: Ընդ որում, 

գույքը գնորդի կողմից կարող է օտարվել բացառապես այն պայմանով, երբ նոր 

գնորդին է փոխանցվում օբյեկտի գնի մնացորդի վճարումը կամ ստանձնած 

պարտավորությունների կատարումը նույն պայմանով, և գրավի իրավունքը 

պահպանվում է մինչև նշված պարտավորությունների ամբողջական մարումը: 

Գույքը կարող է գրավադրվել (հաջորդող գրավ) բացառապես գնորդի կողմից 

գրավով ապահովված պարտավորության (պարտավորությունների), 

բացառությամբ աշխատատեղերի ստեղծման պարտավորության, 

կատարմանը համաչափ: 

5. Պետական գույքի մասնավորեցման առանձին դեպքերում 

(բացառությամբ «փոքր» օբյեկտների և վարձակալած գույքի մասնավորեցման 

դեպքերի) Կառավարությունն իրավասու է սահմանելու տարաժամկետ 

վճարումների իրականացման այլ համամասնություններ և ժամանակացույց: 

 

 



Հոդված 7. Մասնավորեցման համար անհրաժեշտ նախապատրաս-

տական միջոցառումները՝ ըստ առանձին ընկերությունների 

 

1. Մասնավորեցում իրականացնող՝ Կառավարության լիազորած 

պետական կառավարման մարմինը (այսուհետ՝ լիազորված մարմին) կազմում 

է պետական գույքի մասնավորեցման նախապատրաստական աշխատանք-

ների բովանդակության վերաբերյալ առաջարկ: Նախապատրաստական 

աշխատանքների բովանդակությունը, ժամկետը և իրականացնող մարմինը 

հաստատվում է Կառավարության որոշմամբ, ընդ որում՝ 

1) լիազորված մարմնի սահմանած կարգով Արցախի Հանրապետության 

գործադիր և տարածքային կառավարման մարմինները տեղեկություններ են 

տրամադրում իրենց ենթակայության մասնավորեցման գործընթացում 

ներգրավված՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող 

բաժնեմասեր ունեցող ընկերությունների ֆինանսական վիճակի, ինչպես նաև 

առաջարկություններ՝ այն կարգավորելու կամ ընկերությունը լուծարելու 

մասին. 

2) կարող են հրավիրվել նաև մասնագիտացված աուդիտորական 

կազմակերպություններ, որոնց հիմնական նպատակն է մասնավորեցվող 

օբյեկտների ակտիվների և պասիվների չափի ճշգրտումը, ֆինանսական 

հաշվետվությունների արժանահավատության ստուգումը և այլն. 

3) անհրաժեշտության դեպքում ստեղծվում են փորձագետների 

ժամանակավոր խմբեր, կամ հրավիրվում են անկախ փորձագետներ և 

խորհրդատուներ, որոնց միջոցով մշակվում են հանձնարարականներ՝ 

պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերով 

ընկերությունները վերակազմակերպելու (միաձուլելու, միացնելու, 

բաժանելու, առանձնացնելու, վերակազմավորելու) ուղղությամբ: 

  

Հոդված 8. Մասնավորեցման գործընթացում ներգրավված 

ընկերությունների նկատմամբ Արցախի Հանրապետության պետական, 

տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

իրավասությունների սահմանափակումները 

 

1. Արցախի Հանրապետության պետական, տարածքային կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրավունք չունեն ծրագիրն ուժի 

մեջ մտնելուց հետո դրանում ընդգրկված՝ պետությանը սեփականության 

իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերով ընկերությունները լուծարելու կամ 

վերակազմակերպելու (միաձուլելու, միավորելու, բաժանելու, առանձնացնե-

լու, վերակազմավորելու), բացառությամբ օրենսդրությամբ սահմանված 

դեպքերի: 

2. Արցախի Հանրապետության պետական, տարածքային կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինները պարտավոր են սույն հոդվածի 

1-ին մասում նշված ընկերություններին թույլ չտալ իրականացնելու ոչ 

համարժեք կամ զեղչ գներով խոշոր գործարքներ, ընկերության 

գործունեության հետ չկապված ծախսեր (գործարքներ), մասնավորապես՝ 

բաժնետիրոջ լիազորություններ իրականացնող պետական (համայնքային) 

կառավարման մարմնի աշխատակիցների գործուղման, բարեգործական, 



ընկերության հիմնական գործունեության հետ չառնչվող սոցիալական 

ուղղվածություն ունեցող և այլ անհատույց գործարքներ: 

3. Ծրագրում ընդգրկված պետական բաժնեմաս ունեցող 

ընկերությունների մասնավորեցման (լուծարման) և (կամ) մասնավորեցման 

նախապատրաստական աշխատանքների մասին Կառավարության որոշումն 

ուժի մեջ մտնելուց հետո, Կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով և 

ժամկետներում, մասնավորեցում իրականացնող լիազորված մարմնին են 

փոխանցվում ընկերության՝ պետությանը պատկանող բաժնեմասերի 

տնօրինման լիազորությունները, եթե Կառավարության որոշմամբ այլ բան 

նախատեսված չէ: 

4. Ծրագրում ընդգրկված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերություն-

ների պետական գույքի դուրսգրումը, օտարումը և վարձակալության 

հանձնումը կատարվում է լիազորված մարմնի թույլտվությամբ՝ Արցախի 

Հանրապետության պետական և տարածքային մարմինների ներկայացմամբ: 

 

 Հոդված  9. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ կազմակեր-

պական միջոցառումները 

 

1. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ կազմակերպական 

միջոցառումներն են՝ 

1) հասարակությանը և հավանական ներդրողներին «Պետական գույքի 

մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքին, պետական գույքի մասնավորեցման մասին 

Կառավարության համապատասխան որոշումներին և այլ նորմատիվ 

իրավական ակտերին ծանոթացնելու գործընթացը կազմակերպելը. 

2) մասնավորեցման նշանակալի գործարքների մասին հավանական 

ներդրողներին տեղեկացնելու գործընթացը կազմակերպելը և նրանց հետ 

բանակցություններ վարելը. 

3) մասնավորեցման գործընթացում ներգրավված կադրերի համար 

մեթոդական և գործնական ուսուցում կազմակերպելը. 

4) մասնավորեցում իրականացնող լիազորված մարմնի կողմից 

անհրաժեշտության դեպքում մասնավորեցման և լուծարման գործընթաց-

ներում խորհրդատվական ընկերություններ ու փորձագետներ ներգրավելը. 

5) մասնավորեցում իրականացնող լիազորված մարմնին 

անհրաժեշտության դեպքում տեխնիկական և ֆինանսական աջակցությունը: 

  

Հոդված  10. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                               Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 
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Հավելված N 1 

ՑԱՆԿ       

2019-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ 

ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ 

ՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

Հ/հ 
Ծածկա-

գիրը 

Ընկերության 

(ձեռնարկության) 

անվանումը 

Հասցեն Ծանոթություն 

1 2 3  4 5 

Շինանյութերի արտադրություն 

1. 7201 «Արմատ» ՍՊԸ 
ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ, 

Առաքելյան փողոց, N17 

ԱՀ էկոնոմիկայի և 

արտադրական 

ենթակառուցվածք-

ների նախարա-

րություն 

 
Ճանապարհաշինություն և շահագործում 

2. 7140 

«Վահե Կարապետյան 

ճանշահագործում» 

ՓԲԸ 

ԱՀ, ք. Շուշի, 

Համահայկական, 7/1 
 ԱՀ քաղաքաշինու-

թյան նախարարու-

թյուն 
3. 7218 «Արցախուղի» ՓԲԸ 

ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ, 

Մելիքավան, 23 

 
Կոմունալ տնտեսություն 

4. 7086 
«Ջրմուղ-կոյուղի» 

ՓԲԸ 

ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ,                                                    

Տ. Մեծի փողոց, N 40 
ԱՀ Ստեփանակեր-

տի քաղաքապե-

տարան 5. 7087 
«Ջերմային 

տնտեսություն» ՓԲԸ 

ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ,                                            

Վ. Սարգսյան, N 7 

Այլ ճյուղեր 

6. 7202 «Արցախի ձայն» ՓԲԸ 
ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ,                    

Առաքելյան, 2/7 

ԱՀ մշակույթի, 

երիտասարդու-

թյան հարցերի և 

զբոսաշրջության 

նախարարու-

թյուն 

7. 7225 

«Մասնագիտացված 

մոնտաժային 

շահագործման 

տեղամաս» ՓԲԸ 

ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ,                                                                     

Նաբերեժնայա, N 1 

ԱՀ 

ոստիկանություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 2 

 

«ՓՈՔՐ» ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ  

ԴԵՊՔՈՒՄ ՏԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱՆԴՂԱԿԸ 

 

Վճարման ենթակա 

գումարը (դրամ)  

Առաջին 

վճարի չափը 

(տոկոս)  

Վճարման 

ժամկետը 

(տարի) 

Վճարումների 

թիվը (անգամ) 

Մինչև 250.000 100 - - 

250.001-1.000.000 50 1 2 

1.000.001-2.000.000 40 2 3 

2.000.001-3.000.000 35 3 4 

3.000.001-4.000.000 30 4 5 

4.000.001-5.000.000 25 5 6 

5.000.001-6.000.000 25 6 7 

6.000.001-7.000.000 20 7 8 

7.000.001-8.000.000 20 8 9 

8.000.001-9.000.000 20 9 10 

9.000.001-10.000.000 20 10 11 

10.000.001-ից ավելին 20 11 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հունիսի 27-ին 

 

ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

 

1. Սույն օրենքը սահմանում է հանրաքվեի անցկացման սկզբունքները, 

կարգավորում է հանրաքվեին մասնակցելու իրավունքի, հանրաքվեի դրվող 

հարցերի, նախագիծը հանրաքվեի դնելու կարգի, հանրաքվեի դրվող նախագծի 

հրապարակման, հանրաքվեի նշանակման, կազմակերպման, արդյունքների 

ամփոփման, հանրաքվեի դրված ակտերի ուժի մեջ մտնելու և հանրաքվեի 

փաստաթղթերը պահպանման հանձնելու հետ կապված հարաբերություն-

ները: 

 

Հոդված 2. Հանրաքվեն և դրա անցկացման սկզբունքները 

 

1. Հանրաքվեն ժողովրդի կողմից անմիջականորեն իր իշխանության 

իրականացման ձևերից է: 

2. Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության (այսուհետ` 

Սահմանադրություն) 7-րդ հոդվածի համաձայն՝ հանրաքվեն անցկացվում է 

ընդհանուր, հավասար, ազատ և ուղղակի ընտրական իրավունքի հիման վրա՝ 

գաղտնի քվեարկությամբ: 

3. Յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի մեկ ձայնի իրավունք: 

4. Հանրաքվեն անցկացվում է Արցախի  Հանրապետության ամբողջ 

տարածքում: 

 

Հոդված 3. Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունքը 

 

1. Սահմանադրության 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեն հանրաքվեի օրը Արցախի 

Հանրապետության 18 տարին լրացած քաղաքացիները (այսուհետ՝ 

քաղաքացի): 

2. Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք չունեն դատարանի՝ օրինական 

ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչված, ինչպես նաև 

դիտավորությամբ կատարված ծանր հանցանքների համար օրինական ուժի 

մեջ մտած դատավճռով դատապարտված և պատիժը կրող անձինք: 

 

 



Հոդված 4. Հանրաքվեի դրվող հարցերը 

 

1. Հանրաքվեի են դրվում` 

1) Սահմանադրության նախագիծը. 

2) Սահմանադրության 1-3-րդ, 6-րդ, 9-րդ և 11-րդ գլուխներում, ինչպես 

նաև Սահմանադրության 87-90-րդ, 92-94-րդ, 96-րդ, 106-րդ հոդվածներում, 107-

րդ հոդվածի 1-ին մասում, 108-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 109-րդ, 121-րդ, 131-

րդ, 132-րդ և 175-րդ հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու 

նախագծերը. 

3) հանրաքվեի միջոցով ընդունված օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին օրենքի նախագիծը: 

2. Հանրաքվեի կարող են դրվել` 

1) քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով ներկայացված օրենքի 

նախագիծը, եթե դրա ընդունումն Արցախի Հանրապետության Ազգային 

ժողովը (այսուհետ` Ազգային ժողով) մերժել է. 

2) պետական կյանքի կարևորագույն հարցերը: 

3. Հանրաքվեի դրվող հարցը ձևակերպվում է այնպես, որ հնարավոր 

լինի դրան տալու միանշանակ պատասխան: 

 

Հոդված 5. Հարցեր, որոնք չեն կարող դրվել հանրաքվեի 

        

       1. Հանրաքվեի չեն կարող դրվել՝  

1) Սահմանադրության 1-4-րդ և 163-րդ հոդվածներում փոփոխութ-

յուններ նախատեսող Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծերը. 

2) այն օրենքների նախագծերը, որոնք վերաբերում են պետական 

բյուջեին, հարկերին, տուրքերին, այլ պարտադիր վճարներին, համաներմանը, 

պետության պաշտպանությանը և անվտանգությանը, միջազգային 

պայմանագրերին և վարչատարածքային բաժանմանը: 

  

Հոդված 6. Հանրաքվե անցկացնելու արգելքը 

 

       1. Արտակարգ դրության կամ պատերազմի ժամանակ հանրաքվե չի 

անցկացվում:  

       2. Ռազմական դրության ժամանակ հանրաքվե կարող է չանցկացվել: 

      3. Արգելվում է անցկացնել հանրաքվե Սահմանադրության 100-րդ 

հոդվածով սահմանված` Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը 

թափուր մնալու դեպքում մինչև նորընտիր նախագահի կողմից պաշտոնի 

ստանձնումը Արցախի Հանրապետության նախագահի լիազորությունները 

Ազգային ժողովի նախագահի կողմից իրականացնելիս: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Գ Լ ՈՒ Խ  2 

ՆԱԽԱԳԻԾԸ (ՀԱՐՑԸ) ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ԴՆԵԼԸ, ՀԱՆՐԱՔՎԵ  

ՆՇԱՆԱԿԵԼԸ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼԸ 

 

Հոդված 7. Սահմանադրության նախագիծը հանրաքվեի դնելու կարգը 

 

1. Սահմանադրության նախագիծը հանրաքվեի դնելու նախաձեռնու-

թյան իրավունք ունեն` 

1) պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ երրորդը. 

2) Արցախի Հանրապետության նախագահը. 

3) ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների առնվազն տասը 

տոկոսը: 

2. Սահմանադրության նախագիծը ներկայացվում է Ազգային ժողով, որը 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված կարգով քննարկում է նախագիծը և կայացնում որոշում: 

Նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ որոշումն ընդունվում է 

պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով: 

 

Հոդված 8. Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով 

նախատեսված`Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը 

հանրաքվեի դնելու կարգը 

 

1. Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված` 

Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու 

նախաձեռնության իրավունք ունեն` 

1) պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ երրորդը. 

2) Արցախի Հանրապետության նախագահը. 

3) ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների առնվազն տասը 

տոկոսը: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված Սահմանադրության 

փոփոխությունների նախագիծը ներկայացվում է Ազգային ժողով, որը 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված կարգով քննարկում է նախագիծը և այն ներկայացնում 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարան (այսուհետ` Գերագույն 

դատարան)` Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի՝ 

սահմանադրականությունը որոշելու հարցով: 

3. Գերագույն դատարանի կողմից օրենքով սահմանված կարգով և 

ժամկետներում Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի՝ 

Սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչելու մասին որոշում 

ընդունվելու դեպքում Ազգային ժողովը Գերագույն դատարանի որոշման 

կայացումից և այդ որոշումը ստանալուց հետո առաջիկա հերթական նիստում 

որոշում է ընդունում նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին՝ 

պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով: 

4. Գերագույն դատարանի կողմից Սահմանադրության 

փոփոխությունների նախագծի՝ Սահմանադրությանը հակասող ճանաչելու 

մասին որոշում ընդունվելու դեպքում նախագիծը հանվում է 

շրջանառությունից: 



Հոդված 9. Օրենքի նախագիծը հանրաքվեի դնելու կարգը 

 

1. Եթե Ազգային ժողովը մերժում է Սահմանադրության 122-րդ հոդվածի 

2-րդ մասով սահմանված կարգով ներկայացված օրենքի նախագծի 

ընդունումը, ապա մերժումից հետո` 45 օրվա ընթացքում, օրենքի նախագծի 

ընդունման նախաձեռնությանը սույն օրենքի 12-րդ հոդվածով սահմանված 

կարգով ընտրական իրավունք ունեցող ևս երկուսուկես տոկոս 

քաղաքացիների միանալու դեպքում քաղաքացիական նախաձեռնության 

լիազոր ներկայացուցիչը դիմում է Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողով (այսուհետ` Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողով)՝ ստորագրությունների վավերականության հաստատման 

համար: Օրենքի նախագծի ընդունումը համարվում է մերժված նաև Ազգային 

ժողովի հերթական նստաշրջանի ընթացքում, իսկ եթե նախագիծը 

ներկայացվել է հերթական նստաշրջանի վերջին երկու ամսվա ընթացքում, 

ապա ոչ ուշ, քան հաջորդ հերթական նստաշրջանի առաջին երկու ամսվա 

ընթացքում չընդունվելու դեպքում: Քաղաքացիական նախաձեռնության 

լիազոր ներկայացուցիչն ստորագրությունների վավերականությունը 

հաստատելու վերաբերյալ որոշումն ստանալուց հետո` տասնհինգօրյա 

ժամկետում, օրենքի նախագիծը ներկայացնում է Ազգային ժողով, որը 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված կարգով քննարկում է նախագիծը և այն ներկայացնում 

Գերագույն դատարան` օրենքի նախագծի սահմանադրականությունը 

որոշելու հարցով: Գերագույն դատարանի կողմից օրենքով սահմանված 

կարգով և ժամկետներում օրենքի նախագծի՝ Սահմանադրությանը 

համապատասխանող ճանաչելու մասին որոշում ընդունվելու դեպքում 

Ազգային ժողովը Գերագույն դատարանի որոշման կայացումից և այդ 

որոշումը ստանալուց հետո առաջիկա հերթական նիստում որոշում է 

ընդունում նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին՝ պատգամավորների 

ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով, իսկ Գերագույն 

դատարանի կողմից օրենքի նախագծի՝ Սահմանադրությանը հակասող 

ճանաչելու մասին որոշում ընդունվելու դեպքում նախագիծը հանրաքվեի չի 

դրվում: 

2. Հանրաքվեի միջոցով ընդունված օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի ընդունման նախաձեռնությանը նախաձեռնող խմբի 

գրանցման պահից քառասունհինգօրյա ժամկետում սույն օրենքի 12-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով ընտրական իրավունք ունեցող առնվազն 

երկուսուկես տոկոս  քաղաքացիների միանալու դեպքում քաղաքացիական 

նախաձեռնության լիազոր ներկայացուցիչը դիմում է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողով՝ ստորագրությունների վավերականությունը 

հաստատելու համար: Քաղաքացիական նախաձեռնության լիազոր ներկայա-

ցուցիչն ստորագրությունների վավերականությունը հաստատելու վերաբերյալ 

որոշումն ստանալուց հետո` տասնհինգօրյա ժամկետում, hանրաքվեի 

միջոցով ընդունված օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի 

նախագիծը ներկայացնում է Ազգային ժողով, որը «Ազգային ժողովի 

կանոնակարգ» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով քննարկում է նախագիծը և այն ներկայացնում 

Գերագույն դատարան՝ նախագծի սահմանադրականությունը որոշելու 



հարցով: Գերագույն դատարանի կողմից օրենքով սահմանված կարգով և 

ժամկետներում հանրաքվեի միջոցով ընդունված օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին օրենքի նախագծի՝ Սահմանադրությանը 

համապատասխանող ճանաչելու մասին որոշում ընդունվելու դեպքում 

Ազգային ժողովը Գերագույն դատարանի որոշման կայացումից և այդ 

որոշումը ստանալուց հետո առաջիկա հերթական նիստում որոշում է 

ընդունում նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին՝ պատգամավորների 

ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով, իսկ Գերագույն 

դատարանի կողմից հանրաքվեի միջոցով ընդունված օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին օրենքի նախագծի՝ Սահմանադրությանը հակասող 

ճանաչելու մասին որոշում ընդունվելու դեպքում նախագիծը հանրաքվեի չի 

դրվում: 

 

Հոդված 10. Պետական կյանքի կարևորագույն հարցը (հարցերը) 

հանրաքվեի դնելու կարգը 

 

1. Պետական կյանքի կարևորագույն հարցը (հարցերը), որի (որոնց) 

վերաբերյալ անհրաժեշտ է բացահայտել հասարակական կարծիքը, 

հանրաքվեի է (են) դրվում պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ 

երրորդի և Արցախի Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նշված հանրաքվեն նշանակվում և 

անցկացվում է սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 11. Հանրաքվեի նշանակումը և անցկացումը, հանրաքվեի դրվող 

նախագծի (հարցի) հրապարակումը 

 

1. Հանրաքվեն նշանակվում է Ազգային ժողովի պատգամավորների 

ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով ընդունված որոշմամբ: 

2. Սահմանադրության նախագիծը, Սահմանադրության փոփոխու-

թյունների նախագիծը, օրենքի նախագիծը, հանրաքվեի միջոցով ընդունված 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, պետական 

կյանքի կարևորագույն հարցը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ Ազգային 

ժողովի որոշումը Ազգային ժողովի նախագահը հրապարակում է 24 ժամվա 

ընթացքում: 

3. Հանրաքվեն անցկացվում է հանրաքվե նշանակելուց ոչ շուտ, քան 50 և 

ոչ ուշ, քան 65 օր հետո: 

4. Հանրաքվեի դրվող նախագիծը (հարցը) հրապարակվում է Ազգային 

ժողովի և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային 

կայքերում, «Արցախի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում»՝ 

հանրաքվեի անցկացման օրվանից ոչ ուշ, քան 50 օր առաջ: 
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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԵՎ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄԻԱՆԱԼԸ 

 

Հոդված 12. Ստորագրությունների հավաքումը 

 

       1. Սահմանադրություն ընդունելու և (կամ) փոփոխելու կամ հանրաքվեի 

միջոցով օրենք ընդունելու կամ հանրաքվեի միջոցով ընդունված օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը կամ քաղաքացիական 

նախաձեռնության կարգով Ազգային ժողովին օրենքի նախագիծ առաջարկելու 

համար կազմավորվում է առնվազն տասը քաղաքացուց բաղկացած 

նախաձեռնող խումբ: 

        2. Սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքում 

օրենքի նախագծի ընդունման նախաձեռնությանը քաղաքացիների միացումն 

ապահովում է արդեն իսկ գրանցված այն նախաձեռնող խումբը, որն Ազգային 

ժողովին առաջարկել էր օրենքի նախագիծը, եթե նախաձեռնող խմբի 

գրանցումը մինչև այդ չի դադարեցվել, և Ազգային ժողովի մերժումից հետո` 

յոթնօրյա ժամկետում, այդ նախաձեռնող խումբը գրավոր ձևով Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովին իրազեկել է օրենքի նախագծի ընդունման 

նախաձեռնությունը շարունակելու մտադրության մասին: 

3. Մինչև Ազգային ժողովի կողմից Սահմանադրության 122-րդ հոդվածի 

2-րդ մասով սահմանված կարգով ներկայացված օրենքի նախագիծը մերժելը 

նախաձեռնող խմբի գրանցումը դադարեցվելու կամ նախաձեռնող խմբի 

կողմից սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետում Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովին օրենքի նախագծի ընդունման նախաձեռնու-

թյունը շարունակելու մտադրության մասին չիրազեկելու դեպքում օրենքի 

նախագծի ընդունման նախաձեռնությանը քաղաքացիների միացումը կարող է 

ապահովել այլ նախաձեռնող խումբ, որը գրանցվում է սույն հոդվածով 

սահմանված կարգով: 

4. Նախաձեռնող խումբը գրանցման համար Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողով է ներկայացնում նախաձեռնող խմբի բոլոր անդամների կողմից 

ստորագրված` նախաձեռնող խումբ կազմավորելու և նախաձեռնող խմբի 

լիազոր ներկայացուցիչ նշանակելու վերաբերյալ որոշումը, որում առկա 

ստորագրությունները վավերացվում են նոտարական կարգով, նախաձեռնող 

խմբի անդամների անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենները, սույն 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված նախագիծը՝ էլեկտրոնային և թղթային 

տարբերակով, և նախաձեռնող խմբի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որը 

նախաձեռնող խմբի գրանցումից հետո հրապարակվում է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում: Նախաձեռնող խումբ 

կազմավորելու և նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչ նշանակելու 

վերաբերյալ որոշման ձևը սահմանում է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը: 

5. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երեք աշխատանքային 

օրվա ընթացքում գրանցում է նախաձեռնող խմբին և նախաձեռնող խմբի 

լիազոր ներկայացուցչին կամ մերժում է գրանցումը, եթե սույն հոդվածի 1-ին և 

3-րդ մասերով սահմանված պահանջները պահպանված չեն: Կենտրոնական 



ընտրական հանձնաժողովի որոշումն ուժի մեջ է մտնում նիստում 

հրապարակվելու պահից և մինչև հաջորդ օրվա ավարտը տեղադրվում 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում: 

6. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախաձեռնող խումբը 

գրանցելու մասին որոշումը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

համացանցային կայքում տեղադրվելուց հետո` եռօրյա ժամկետում, 

նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա նախաձեռնող 

խմբի անդամներին տրամադրում է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի սահմանած ձևի վկայականներ: 

7. Նախաձեռնող խմբի գրանցումը դադարեցվում է՝ 

1) նախաձեռնող խմբի որոշման հիման վրա՝ նախաձեռնող խմբի լիազոր 

ներկայացուցչի դիմումով. 

2) սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետում 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով չդիմելու դեպքում. 

3) քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով Ազգային ժողով 

ներկայացված օրենքի նախագիծն ընդունվելու դեպքում. 

4) հանրաքվեի դրված ակտը չընդունվելու դեպքում հանրաքվեի 

արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի որոշումն ուժի մեջ մտնելու, իսկ Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի՝ հանրաքվեի արդյունքներով ընդունած որոշումը 

բողոքարկելիս՝ Գերագույն դատարանի կողմից հանրաքվեի արդյունքների 

ամփոփման վերաբերյալ որոշումն ուժի մեջ թողնվելու դեպքում. 

5) Գերագույն դատարանի կողմից քաղաքացիական նախաձեռնության 

կարգով ներկայացված նախագծի` Սահմանադրությանը հակասող ճանաչելու 

մասին որոշում ընդունելու դեպքում. 

6) սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետում Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողով օրենքի նախագծի ընդունման նախաձեռնությունը 

շարունակելու մասին չիրազեկելու դեպքում: 

8. Նախաձեռնող խմբի գրանցումը դադարեցնում է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը սույն հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված 

հիմքերի ի հայտ գալուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

9. Գրանցումից հետո նախաձեռնող խումբն իրավունք է ստանում 

ձեռնարկելու սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված նախագծի ընդունման 

նախաձեռնությանը քաղաքացիների միացումը՝ ստորագրություններ 

հավաքելու միջոցով: 

10. Ստորագրությունների հավաքմանը (նախաձեռնել, կազմակերպել, 

օժանդակել) կարող են ներգրավվել 16 տարին լրացած քաղաքացիները: 

11. Ստորագրել կարող են միայն ստորագրելու պահին հանրաքվեին 

մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիները: 

12. Ստորագրությունների հավաքումն իրականացվում է 

ստորագրությունների հավաքման ձևաթերթիկի միջոցով՝ տեղում 

ստորագրելու եղանակով: 

13. Տեղում ստորագրելու դեպքում ձևաթերթիկում լրացվում են 

ստորագրողի անձնագրային տվյալները, ձևաթերթիկն ստորագրվում և 

հանձնվում է ստորագրությունների հավաքումն իրականացնող անձին: 



14. Տեղում ստորագրությունների հավաքման համար օգտագործվող 

ձևաթերթիկներ նախաձեռնող խմբի անդամներին չեն տրամադրվում. դրանք 

ներբեռնում և տպագրում է նախաձեռնող խումբը: 

15. Տեղում ստորագրությունների հավաքում կազմակերպվում է 

Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող՝ 

1) համայնքապետարաններում. 

2) շրջանների վարչակազմերում (Ստեփանակերտի քաղաքապետա-

րանում): 

Ելնելով համայնքում հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող 

քաղաքացիների թվաքանակից՝ ստորագրությունների հավաքման բնականոն 

ընթացքն ապահովելու համար կարող են տրամադրվել լրացուցիչ վայրեր: 

Արցախի Հանրապետության համայնքապետարանները, շրջանների  

վարչակազմերը (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը) սահմանափակ 

ֆիզիկական հնարավորություններ ունեցող քաղաքացիների՝ տեղում 

ստորագրությունների հավաքմանը մասնակցելու իրավունքի իրականացման 

մատչելիությունն ապահովելու համար ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցներ: 

16.  Տեղում  ստորագրությունների  հավաքումն  իրականացնում  է  

նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչը՝ համապատասխան հանրային 

ծառայողի պարտադիր մասնակցությամբ, ինչպես նաև իրականացնում են 

նոտարները` նոտարական գրասենյակներում: Տեղում ստորագրությունների 

հավաքման վայրը (վայրերը) տրամադրում են մարմինների ղեկավարները 

նախաձեռնող խմբի գրավոր դիմելուց հետո` երեք օրվա ընթացքում: 

17. Տեղում ստորագրությունների հավաքմանը կարելի է միանալ 

նոտարական կարգով տրված հայտարարությամբ, որի ձևը սահմանում է 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: 

18. Ստորագրությունների հավաքումն իրականացվում է նախաձեռնող 

խմբի գրանցումից հետո` 45 օրվա ընթացքում, սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-

ին մասով նախատեսված դեպքում Ազգային ժողովի մերժումից հետո` 45 օրվա 

ընթացքում, սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքում 

նախաձեռնող խմբի գրանցումից հետո` 45 օրվա ընթացքում: 

19. Ստորագրությունների հավաքման ձևաթերթիկի ձևը և լրացման 

կարգը սահմանում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: 

20. Ստորագրությունների հավաքման ձևաթերթիկի նմուշը ներբեռնման 

հնարավորությամբ տեղադրվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

համացանցային կայքում: 

 

Հոդված 13. Ստորագրությունների վավերականության հաստատումը 

 

1. Սույն օրենքով սահմանված ժամկետում պահանջվող նվազագույն 

քանակի ստորագրություններ հավաքելու դեպքում ոչ ուշ, քան սույն օրենքի 

12-րդ հոդվածի 18-րդ մասով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո՝ 

տասնհինգերորդ օրը, նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչը դիմում է 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով՝ ներկայացնելով ստորագրված 

ձևաթերթիկները: Նոտարական կարգով տրված ստորագրությունները կարող 

են ներկայացվել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դրանք տված 

անձանց կամ նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցչի կողմից մինչև սույն 

մասով սահմանված ժամկետի ավարտը: 



2. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախաձեռնող խմբի 

լիազոր ներկայացուցչի դիմումը և ստորագրված ձևաթերթիկներն ստանալուց 

հետո` մեկամսյա ժամկետում, իրականացնում է ստորագրությունների 

վավերականության հաստատում: 

3. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ստուգելուց հետո որոշում 

է կայացնում ստորագրությունների վավերականությունը հաստատելու 

մասին, եթե առկա են պահանջվող քանակի վավեր ստորագրություններ, իսկ 

հակառակ դեպքում մերժում է ստորագրությունների վավերականության 

հաստատումը: Հավաքված ստորագրությունը համարվում է վավեր, եթե 

ձևաթերթիկում պահանջվող տվյալներն ամբողջական են և լրացված են 

պատշաճ ձևով: Եթե ձևաթերթիկում պահանջվող տվյալներն ամբողջական չեն 

կամ լրացված են ոչ պատշաճ ձևով, ստորագրությունը հանվում է 

ներկայացված ստորագրությունների խմբաքանակից: Եթե քաղաքացու 

տվյալները կրկնվում են, ապա հաշվվում է տվյալ քաղաքացու միայն մեկ 

ստորագրությունը: 

4. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ստորագրությունների 

վավերականությունը հաստատելու կամ հաստատումը մերժելու վերաբերյալ 

որոշումն ընդունելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում, ուղարկում է 

քաղաքացիական նախաձեռնության լիազոր ներկայացուցչին, եթե 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստի ընթացքում 

քաղաքացիական նախաձեռնության լիազոր ներկայացուցիչը չի ստացել 

որոշումը, ինչպես նաև մինչև հաջորդ օրվա ավարտը տեղադրում է 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում: 

5. Քաղաքացիական նախաձեռնության լիազոր ներկայացուցիչն 

ստորագրությունների վավերականությունը հաստատելու վերաբերյալ 

որոշումն ստանալուց հետո` տասնհինգօրյա ժամկետում, համապատասխան 

նախագիծը ներկայացնում է Ազգային ժողով: 

6. Ստորագրությունների վավերականության հաստատումը մերժելու 

մասին որոշումը քաղաքացիական նախաձեռնության խումբը կարող է 

բողոքարկել դատական կարգով: 

7. Ստորագրությունների վավերականության հաստատման կարգը 

սահմանում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: 

8. Սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ, 6-րդ, 17-րդ, 19-րդ մասերով, սույն 

հոդվածի 7-րդ մասով, 17-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 9-րդ, 10-րդ մասերով, 23-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով, 26-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

լիազորություններն իրականացնելիս Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովն ընդունում է ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական 

ակտեր: 
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Հոդված 14. Հանրաքվեի հանձնաժողովների համակարգը 

 

1. Հանրաքվեի կազմակերպումն ապահովում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի համաձայն կազմավորված 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, իսկ հանրաքվեի անցկացումն 



ապահովում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքի համաձայն կազմավորված տարածքային և տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովները:  

2. Հանրաքվեի կազմակերպումն ու անցկացումն ապահովելու համար 

ընտրական հանձնաժողովներն իրականացնում են սույն օրենքով 

նախատեսված լիազորությունները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով համապետական 

ընտրությունների ժամանակ ընտրական հանձնաժողովներին վերապահված 

այն լիազորությունները, որոնք կիրառելի են և անհրաժեշտ հանրաքվեի 

կազմակերպման և իրականացման համար: 

3. Հանրաքվեի ժամանակ ընտրական հանձնաժողովների գործունե-

ության կարգը, ընտրական հանձնաժողովների անդամների կարգավիճակը, 

ընտրական հանձնաժողովների որոշումների, գործողությունների և 

անգործության բողոքարկման կարգը, հանձնաժողովներում դիմումների 

(բողոքների) և առաջարկությունների քննարկման և քվեարկության 

արդյունքների վերահաշվարկման կարգը որոշվում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով` համապետական ընտրություն-

ների համար սահմանված կարգին համապատասխան: 

 

Հոդված 15. Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող 

քաղաքացիների ցուցակները, հանրաքվեի տեղամասերը, տեղամասային 

կենտրոնները և հանրաքվեի ֆինանսավորումը 

 

1. Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 

ցուցակները կազմելու և վարելու, քաղաքացիներին ցուցակներում ընդգրկելու 

կարգը, ցուցակներին առաջադրվող պահանջները, ցուցակների 

մատչելիությունը, ցուցակների անճշտությունների վերաբերյալ դիմումները 

քննարկելու և ցուցակները ճշտելու, հանձնաժողովներին ցուցակներ 

տրամադրելու կարգը սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով՝ համապետական 

ընտրությունների համար սահմանված կարգին համապատասխան: 

2. Հանրաքվեի տեղամասերը և տեղամասային կենտրոնները 

կազմավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքով սահմանված կարգով: Տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններ ունեցող 

քաղաքացիների՝ հանրաքվեին մասնակցելու  իրավունքի իրականացման 

մատչելիությունն ապահովելու համար տեղամասային կենտրոններում 

ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցներ: 

3. Հանրաքվեի կազմակերպման և անցկացման համար անհրաժեշտ 

ծախսերի ֆինանսավորումը կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով՝ համապետական 

ընտրությունների համար սահմանված կարգին համապատասխան: 

 

 

 

 

 



Գ Լ ՈՒ Խ  5 

ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հոդված 16. Քարոզչության հիմնական կանոնները 

 

1. Հանրաքվեի դրված հարցի վերաբերյալ օրենքով չարգելված ձևերով և 

միջոցներով քարոզչություն կատարելու իրավունք ունեն Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիները, հանրաքվե անցկացնելու նախաձեռնու-

թյան հեղինակը, կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինքները և 

հասարակական կազմակերպությունները: Քարոզչության ժամանակահատ-

վածի սահմանված լինելը չի սահմանափակում սույն օրենքով չարգելված այլ 

ժամանակահատվածում քարոզչության իրականացումը: 

2. Քարոզչությունն սկսվում է հանրաքվե նշանակելու մասին Ազգային 

ժողովի որոշման հրապարակման օրվանից հետո` յոթերորդ օրը, և 

ավարտվում քվեարկության օրվանից մեկ օր առաջ: 

3. Հանրաքվեի դրվող յուրաքանչյուր հարցով կարող է գործել մեկ «ԱՅՈ» 

և մեկ «ՈՉ» քարոզչության կողմ: Սույն հոդվածի 1-ին մասում թվարկված 

քարոզչություն իրականացնելու իրավունք ունեցող սուբյեկտները կարող են 

քարոզչություն իրականացնել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» քարոզչության կողմերին 

միանալու միջոցով կամ առանձին: «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» քարոզչության կողմերին 

չմիացած անձինք կարող են իրականացնել հանրաքվեի դրված հարցին «ԱՅՈ» 

կամ «ՈՉ» քվեարկելու, ինչպես նաև քվեարկությունից ձեռնպահ մնալուն 

ուղղված քարոզչություն: 

4. Քարոզչության իրականացման հանրային միջոցներից (հանրային 

հեռուստատեսության և հանրային ռադիոյի անվճար և վճարովի 

եթերաժամերից, արտաքին գովազդային վահանակներում քարոզչական 

պաստառ, քարոզչական տպագիր և այլ նյութեր փակցնելու իրավունքից, 

համայնքի տարածքում քարոզչական պաստառ, քարոզչական տպագիր և այլ 

նյութեր փակցնելու համար առանձնացված անվճար տեղերից) կարող են 

օգտվել «ԱՅՈ» և «ՈՉ» քարոզչության կողմերը, իսկ այլ անձինք քարոզչության 

իրականացման հանրային միջոցներից կարող են օգտվել միայն քարոզչության 

կողմի լիազոր ներկայացուցչի գրավոր համաձայնության հիման վրա՝ 

համաձայնության մեջ նշված պայմաններով, որոնք չեն կարող հակասել 

քարոզչության իրականացման համար օրենքով սահմանված պահանջներին: 

5. Հանրաքվե նշանակելու մասին Ազգային ժողովի որոշման 

հրապարակումից հետո հանրաքվե  անցկացնելու նախաձեռնության 

հեղինակը համարվում է «ԱՅՈ» քարոզչության կողմ: 

6. «ԱՅՈ» քարոզչության կողմի լիազոր ներկայացուցիչ է համարվում 

քաղաքացիական նախաձեռնության լիազոր ներկայացուցիչը՝ քաղաքա-

ցիական նախաձեռնության դեպքում, Հանրապետության նախագահի կողմից 

նշանակված ներկայացուցիչը՝ Արցախի Հանրապետության նախագահի 

նախաձեռնության դեպքում, նախաձեռնության վերաբերյալ պաշտոնական 

գրության մեջ որպես ներկայացուցիչ նշված պատգամավորը՝ 

պատգամավորների նախաձեռնության դեպքում: 

7. «ՈՉ» քարոզչության կողմ կարող են ձևավորել 

համապատասխանաբար հանրաքվե անցկացնելու մասին Ազգային ժողովի 

որոշման նախագծին կամ քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով 



Ազգային ժողով ներկայացված օրենքի նախագծին դեմ կամ ձեռնպահ 

քվեարկած Ազգային ժողովի պատգամավորները: 

8. Սույն հոդվածի 7-րդ մասում նշված սուբյեկտների կողմից 

հանրաքվե անցկացնելու մասին Ազգային ժողովի որոշման հրապարակումից 

հետո` յոթնօրյա ժամկետում, որպես «ՈՉ» քարոզչության կողմ չգրանցվելու 

դեպքում «ՈՉ» քարոզչության կողմ կարող է ձևավորել առնվազն տասը 

քաղաքացիներից բաղկացած խումբը: 

9. «ՈՉ» քարոզչության կողմը ենթակա է գրանցման Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովում: 

10. «ՈՉ» քարոզչության կողմը ձևավորման պահից եռօրյա ժամկետում 

գրանցման նպատակով գրություն է ներկայացնում Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողով: 

11. Գրության մեջ նշվում է «ՈՉ» քարոզչության կողմի լիազոր 

ներկայացուցիչը, իսկ սույն հոդվածի 8-րդ մասով նախատեսված դեպքում` 

«ՈՉ» քարոզչության կողմ ձևավորելու և լիազոր ներկայացուցիչ նշանակելու 

մասին որոշումը, ինչպես նաև գրությանը կամ որոշմանը կից ներկայացվում 

են «ՈՉ» քարոզչության կողմի անդամների անձը հաստատող փաստաթղթի 

պատճենները: 

12. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրությունը և 

փաստաթղթերն ստանալուց հետո` եռօրյա ժամկետում, գրանցում է «ՈՉ» 

քարոզչության կողմին և նրա լիազոր ներկայացուցչին կամ մերժում է 

գրանցումը, եթե սույն հոդվածի 8-րդ մասում նշված պահանջները 

պահպանված չեն: 

13. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իր համացանցային 

կայքում հրապարակում է տեղեկատվություն այն մասին, թե ով է 

հանդիսանում «ԱՅՈ» քարոզչության կողմ, ինչպես նաև «ԱՅՈ» և «ՈՉ» 

քարոզչության կողմերի լիազոր ներկայացուցիչների անունը, ազգանունը և 

նրանց հետ կապի միջոցները: 

14. Արգելվում է քարոզչություն կատարել և ցանկացած բնույթի 

քարոզչական նյութ տարածել` 

1) հանրային ծառայողներին, առողջապահական կամ բժշկական 

կազմակերպությունների, ուսումնական հաստատությունների, նախադպրո-

ցական ուսումնական հաստատությունների աշխատողներին` իրենց 

լիազորություններն իրականացնելիս կամ ի պաշտոնե հանդես գալիս. 

2) պետական հիմնարկների կամ կազմակերպությունների, 

համայնքային կազմակերպությունների, կանոնադրական կապիտալում 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների 20 և ավելի 

տոկոս մասնակցությամբ կազմակերպությունների աշխատակիցներին՝ իրենց 

աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս կամ ի պաշտոնե 

հանդես գալիս. 

3) դատավորներին, դատախազներին, ոստիկանությունում և ազգային 

անվտանգության մարմիններում, հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայությունում, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում 

ծառայողներին, քննչական կոմիտեի ծառայողներին, զինծառայողներին. 

4) ընտրական հանձնաժողովների անդամներին. 

5) բարեգործական և կրոնական կազմակերպություններին, միջազգային 

կազմակերպություններին. 



6) օտարերկրյա քաղաքացիներին և կազմակերպություններին, 

քաղաքացիություն չունեցող անձանց. 

7) Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին. 

8) Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի անդամներին. 

9) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

հեռուստառադիոընկերության խորհրդի անդամներին: 

15. Արգելվում է` 

1) քարոզչության կողմերին` քարոզչության ժամանակ, ինչպես նաև 

քվեարկության նախորդ և քվեարկության օրը քաղաքացիներին ցանկացած 

եղանակով անհատույց կամ արտոնյալ պայմաններով տալ (խոստանալ) 

դրամ, արժեթղթեր, ապրանքներ (այդ թվում՝ սննդամթերք) կամ մատուցել 

(խոստանալ) ծառայություններ. 

2) քվեարկության և դրան նախորդող օրը քարոզչությունը 

հրապարակային ելույթների, հրապարակային միջոցառումների, ինչպես նաև 

տպագիր մամուլի, վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող 

ռադիոընկերությունների և հեռուստաընկերությունների (այդ թվում` 

արբանյակային հեռարձակման ժամանակ) միջոցով. 

3) քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոնին հարող տարածքում 

մինչև 50 մետր շառավղով խմբերով հավաքվելը, տեղամասային կենտրոնի 

մուտքին հարող տարածքում մեքենաների կուտակումը: 

16. Սույն հոդվածի 15-րդ մասի 3-րդ կետի դրույթների կատարումն 

ապահովում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը: 

 

Հոդված 17. Քարոզչության իրականացման եղանակները 

 

1. Պետությունը երաշխավորում է հանրաքվեի դրված հարցի 

վերաբերյալ քարոզչության ազատ իրականացումը: 

2. Քարոզչության ազատ իրականացումն ապահովում են պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինները` ժողովներ, հանդիպումներ և 

հանրաքվեի հետ կապված այլ միջոցառումներ կազմակերպելու նպատակով 

քարոզչության կողմերին դահլիճներ և այլ շինություններ տրամադրելու 

միջոցով: Դրանք քարոզչության կողմերին տրամադրվում են հավասար 

հիմունքներով, անվճար` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

սահմանած կարգով: Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 

դահլիճները քարոզչության կողմերին կարող են տրամադրվել միայն ժամը 

18:00-ից հետո կամ ոչ աշխատանքային օրերին և միայն այն դեպքերում, եթե 

տվյալ համայնքում գոյություն չունեն քարոզչության անցկացման համար 

համապատասխան այլ դահլիճներֈ 

3. Հանրաքվեի նշանակումից ոչ ուշ, քան յոթ օր հետո շրջանի 

վարչակազմի ղեկավարը, Ստեփանակերտում` Ստեփանակերտի 

քաղաքապետը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացնում 

այն դահլիճների և շինությունների ցանկը, որոնք Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի սահմանած կարգով անվճար տրամադրվում են քարոզչության 

կողմերին՝ ժողովներ, հանդիպումներ և հանրաքվեի հետ կապված այլ 

միջոցառումներ կազմակերպելու նպատակով: Այդ ցանկը տեղադրվում է 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում: 



4. Քարոզչության կողմերին սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված 

տարածքները տրամադրվում են հավասար պայմաններով: 

5. Քարոզչության իրավունք ունեցող անձինք կարող են օրենքով 

չարգելված ձևով հրապարակել և տարածել քարոզչական պաստառներ, 

քարոզչական տպագիր և այլ նյութեր: Քարոզչական տպագիր նյութերը պետք է 

տեղեկություններ պարունակեն պատվիրատուի, տպագրող կազմակերպու-

թյան և տպաքանակի վերաբերյալ: 

6. Քարոզչական պաստառները փակցնելու համար համայնքների 

ղեկավարները հանրաքվե անցկացնելու մասին Ազգային ժողովի որոշման 

հրապարակման օրվանից ոչ ուշ, քան հինգ օրվա ընթացքում հատկացնում են 

դրանց փակցման համար նախատեսված հատուկ տեղեր: Համայնքի 

ղեկավարները հետևում են, որ հատուկ տեղերում փակցված պաստառները 

չպոկվեն: 

7. Քարոզչության կողմերին հատկացված տեղերը պետք է հնարավորին 

չափ հարմար և մատչելի լինեն քվեարկողների այցելության համար, 

ապահովեն հավասար մակերես «ԱՅՈ» և «ՈՉ» քարոզչության համարֈ 

8. Քվեարկության օրը և նրա նախորդ օրը տեղամասային կենտրոնում 

չգտնվող պաստառները կարող են մնալ իրենց տեղերում: 

9. Զանգվածային լրատվության միջոցներով իրականացվող 

քարոզչության, ինչպես նաև քարոզչական պաստառի, քարոզչական տպագիր 

և այլ նյութերի օգտագործման նկատմամբ կիրառվում են Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով համապետական 

ընտրությունների նախընտրական քարոզչության համար սահմանված 

կանոնները, եթե սույն օրենքով այլ բան սահմանված չէ: Քարոզչության 

կողմերին զանգվածային լրատվության միջոցներով անվճար և վճարովի 

եթերաժամ տրամադրելու կարգը և ժամերի քանակը սահմանում է 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: 

10. Զանգվածային լրատվության միջոցներով տրամադրվող անվճար և 

վճարովի եթերաժամերի ժամանակացույցը սահմանում է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը՝ եթերաժամ տրամադրելու համար սահմանված 

ժամկետից առնվազն հինգ օր առաջ: Եթերաժամերի ժամանակացույցը 

սահմանվում է այնպես, որ ապահովվեն քարոզչության կողմերի համար 

հավասար հնարավորություններ, էականորեն չնվազեցվի քարոզչության 

ներգործությունը հանրության վրա, կամ որևէ այլ ձևով հանգեցվի 

քարոզչության փաստացի արգելմանը, կամ նվազեցվի քարոզչության 

արդյունավետությունըֈ 

11. Քարոզչության կողմերին զանգվածային լրատվության միջոցներով 

քարոզչության համար տրամադրվող վճարովի և անվճար ժամերի քանակը 

պետք է հավասար լինի: Քարոզչության կողմերն իրավունք ունեն հանրային 

հեռուստատեսության և հանրային ռադիոյի եթերաժամերից օգտվելու անվճար 

հիմունքներով` ոչ ավելի, քան երեսունական րոպե, ինչպես նաև 

քարոզչության հիմնադրամի միջոցների հաշվին վճարովի հիմունքներով` 

ութսունական րոպե: 

12. Քարոզչության կողմերին վճարովի և անվճար եթերաժամը 

տրամադրվում է եթերաժամ տրամադրողին ներկայացրած գրավոր դիմումի 

հիման վրա: 



13. Հանրաքվեի դրված հարցի վերաբերյալ հասարակական կարծիքի 

սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների հրապարակման ժամանակ 

զանգվածային լրատվության միջոցները պարտավոր են նշել հարցման 

ժամկետները, հարցվողների թիվը և ընտրանքի ձևը, հավաքման ձևը և վայրը, 

հարցի ճշգրիտ ձևակերպումը, հնարավոր սխալի վիճակագրական 

գնահատականը և պատվիրատուին: 

14. Արգելվում է հանրաքվեի քվեարկության օրը` մինչև ժամը 20:00-ն, 

վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող ռադիոընկերություն-

ներին կամ հեռուստաընկերություններին հրապարակել հանրաքվեի 

մասնակիցների «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» քվեարկելու արդյունքների մասին: 

15. Սույն հոդվածի 14-րդ մասով սահմանված պահանջի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Արցախի Հանրապե-

տության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովը: 

 

Հոդված 18. Քարոզչության ֆինանսավորման հիմնադրամը 

 

1. Քարոզչությունը ֆինանսավորելու նպատակով կարող է ստեղծվել 

«ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» քարոզչության մեկական հիմնադրամ: Քարոզչության 

ֆինանսավորման վրա տարածվում են նախընտրական հիմնադրամներին 

վերաբերող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 

դրույթները, եթե սույն օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: Քարոզչությանը 

մասնակցող այլ անձինք առանձին հիմնադրամ ձևավորելու իրավունք չունեն: 

2. Հիմնադրամի միջոցները հավաքվում են Արցախի Հանրապետության 

տարածքում գործող որևէ առևտրային բանկում՝ հիմնադրամ ձևավորելու 

նպատակով քարոզչության կողմի լիազոր ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա 

առևտրային բանկում բացված ժամանակավոր հատուկ հաշվեհամարներին: 

Այդ հաշվեհամարներին եկամուտներ չեն հաշվարկվում և չեն վճարվում: 

3. Հիմնադրամը ձևավորվում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

կամավոր մուծումներից: 

4. Հիմնադրամում մուծումներ կատարելու իրավունք չունեն` 

1) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները. 

2) բյուջետային հիմնարկները (կազմակերպությունները). 

3) օտարերկրյա պետությունները, օտարերկրյա ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձինք. 

4) քաղաքացիություն չունեցող անձինք. 

5) բարեգործական, կրոնական, միջազգային կազմակերպությունները. 

6) բաժնետիրական կապիտալում 30 տոկոսից ավելի օտարերկրյա 

բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունները. 

7) պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները և 

պետական ու համայնքային մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպու-

թյունները: 

 

Հոդված 19. Քարոզչության ֆինանսավորման հիմնադրամում մուծում-

ներ կատարելու կարգը 

 



1. Հիմնադրամի հաշվին կատարված մուծումների ընդհանուր գումարը 

չպետք է գերազանցի նվազագույն աշխատավարձի հիսունհազարապատիկը: 

Կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների կամ 

կուսակցությունների դաշինքների մուծումների չափը քարոզչության 

հիմնադրամ յուրաքանչյուրի համար չի կարող գերազանցել նվազագույն 

աշխատավարձի տասնհինգհազարապատիկը: Քարոզչության հիմնադրամում 

կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման վերաբերյալ 

հայտարարագիրը ներկայացվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 

քվեարկության օրվանից համապատասխանաբար 20 օր և 10 օր առաջ, ինչպես 

նաև քվեարկության օրվանից հետո` երրորդ օրը: 

2. Յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ կարող է քարոզչության հիմնադրամ 

կատարել նվազագույն աշխատավարձի մինչև հարյուրապատիկի չափով 

կամավոր մուծում: Կուսակցություններից, հասարակական կազմակերպու-

թյուններից կամ կուսակցությունների դաշինքներից յուրաքանչյուրը կարող է 

կատարել մուծում միայն մեկ հիմնադրամում: 

3. Սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված անձանց` 

հիմնադրամների հաշվին մուծած գումարները, ինչպես նաև սույն հոդվածի 1-

ին մասով սահմանված չափը գերազանցող մուծումները փոխանցվում են 

պետական բյուջե: 

4. Արգելվում է քարոզչության ընթացքում հանրային ֆինանսների ու 

պետական մարմինների միջոցների ու հնարավորությունների օգտագործելը, 

ինչպես նաև հիմնադրամից դուրս միջոցներ ծախսելը: 

5. Առևտրային բանկը եռօրյա պարբերականությամբ Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողով տեղեկանք է ներկայացնում հիմնադրամների 

ֆինանսական մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ: 

6. Նախընտրական հիմնադրամների հաշիվների հետ կատարվող բոլոր 

գործառնությունները դադարեցվում են քվեարկության օրվանից: 

7. Քարոզչության կողմերի դիմումի հիման վրա Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը թույլ է տալիս հիմնադրամից վճարումներ 

կատարել նաև քվեարկության օրվանից հետո` մինչև քվեարկության օրը 

կատարված գործարքների համար: 

8. Քվեարկության օրվանից հետո հիմնադրամում մնացած միջոցները 

քարոզչության կողմերն անկանխիկ եղանակով կարող են օգտագործել 

հանրաքվեի արդյունքների բողոքարկման, ներառյալ՝ փաստաբանական 

ծառայություններից օգտվելու նպատակով՝ այդ մասին իրազեկելով 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին: 
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Հոդված 20. Դիտորդական առաքելության իրավունքը և վստահված 

անձը 

 

1. Հանրաքվեի ժամանակ դիտորդական առաքելության իրավունք 

ունեն` 

1) Արցախի Հանրապետության կուսակցությունները. 



2) միջազգային կազմակերպությունները և օտարերկրյա այն հասարա-

կական կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական նպատակները 

ներառում են ժողովրդավարության կամ մարդու իրավունքների 

պաշտպանության հարցեր. 

3) Արցախի Հանրապետության հասարակական այն կազմակերպու-

թյունները, որոնց կանոնադրական նպատակները հանրաքվե նշանակելու 

օրվան նախորդող նվազագույնը վեց ամիս ներառում են ժողովրդավարության 

կամ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցեր: 

2. Միջազգային կազմակերպություններին, օտարերկրյա պետություն-

ների ներկայացուցիչներին և օտարերկրյա հասարակական կազմակերպու-

թյուններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով 

հրավերն ուղարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

3. Միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա հասարակական 

կազմակերպությունների, դիտորդական առաքելությունների` հանրաքվեի 

վերաբերյալ ներկայացված զեկույցները տեղադրվում են Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում: 

4. Դիտորդների հավատարմագրումն իրականացվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

5. Քարոզչության կողմերը կարող են ունենալ վստահված անձինք: 

6. Վստահված անձ կարող են լինել միայն ընտրական իրավունք ունեցող 

քաղաքացիները: Վստահված անձ չեն կարող լինել դատավորները, դատա-

խազները, ոստիկանությունում և ազգային անվտանգության մարմիններում,  

դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունում ծառայողները, 

արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում ծառայողները, 

քննչական կոմիտեի ծառայողները, զինծառայողները, դիտորդները, 

ընտրական հանձնաժողովի անդամները: 

7. Քարոզչության կողմը վստահված անձանց վկայականներ ստանալու 

համար դիմումը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացնում 

հանրաքվե նշանակելու օրվանից հետո, բայց քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, 

քան 15 օր առաջ: 

8. Դիմումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում, Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը քարոզչության կողմի լիազոր ներկայացուցչին 

տալիս է հանրաքվեի կազմավորված տեղամասերի թվի եռապատիկին 

հավասար թվով վստահված անձանց վկայականներ, որոնցում նշվում է 

քարոզչության կողմի անվանումը: Քարոզչության կողմը լրացնում է 

վկայականները և տրամադրում վստահված անձանց: 

 

Հոդված 21. Դիտորդների, վստահված անձանց և զանգվածային 

լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների իրավունքները, պարտականու-

թյունները, գործունեության կարգը և երաշխիքները 

 

1. Հանրաքվեի ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնելու 

կարգը, դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների հավատար-

մագրումը, դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչների իրավունքները, պարտականությունները, գործունեութ-



յան կարգը և երաշխիքները սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով: 

2. Հանրաքվեի ժամանակ վստահված անձանց կարգավիճակը, 

գրանցումը, իրավունքները, պարտականությունները, գործունեության կարգը 

և երաշխիքները սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքով: 
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Հոդված 22. Հանրաքվեի քվեարկության նախապատրաստումը և 

անցկացումը 

 

1. Հանրաքվեի քվեարկության նախապատրաստման և անցկացման 

նկատմամբ կիրառվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգավորումները, եթե սույն օրենքով 

այլ բան նախատեսված չէ: 

2. Հանրաքվեի քվեարկությունն անցկացվում է միայն Արցախի 

Հանրապետության տարածքում կազմավորված տեղամասային 

կենտրոններում, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքով սահմանված դեպքերի: 

 

Հոդված 23. Հանրաքվեի քվեաթերթիկը և քվեատուփը 

 

1. Հանրաքվեի քվեաթերթիկի ձևը և նմուշը սահմանում է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը: Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 

քվեաթերթիկի նմուշը սահմանում է այնպես, որ հնարավոր լինի ապահովելու 

քվեարկության գաղտնիությունը: Քվեաթերթիկը ներառում է ծանուցում 

քվեաթերթիկի լրացման կարգի մասին: 

2. Քվեաթերթիկում նշվում են հանրաքվեի դրված նախագծի (հարցի) 

անվանումը, «ԱՅՈ» և «ՈՉ» բառերը՝ յուրաքանչյուրի դիմաց՝ աջ կողմում` 

նշումի համար նախատեսված դատարկ քառանկյունով: 

3. Քվեարկության ժամանակ յուրաքանչյուր մասնակից ստանում է 

մեկական քվեաթերթիկ: Միաժամանակ երկու և ավելի հարցի վերաբերյալ 

հանրաքվե անցկացնելու դեպքում մասնակիցներին տրվում են հանրաքվեի 

դրված հարցերին համապատասխան քվեաթերթիկներ: Քվեաթերթիկները 

պատրաստվում են այնպես, որ ակնհայտորեն տարբերվեն միմյանցից: 

4. Քվեաթերթիկները տպագրվում են քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, 

քան տասը և ոչ ուշ, քան երեք օր առաջ` լիազոր մարմնի՝ հանրաքվեին 

մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թվի վերաբերյալ քվեար-

կության օրվանից տասն օր առաջ տրամադրած տեղեկանքի հիման վրա: 

5. Քվեաթերթիկների տպագրումն ապահովում է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը: 



6. Հանրաքվեի ժամանակ տարածքային և տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովներին քվեաթերթիկները, քվեատուփերը և մյուս պարագաները 

հատկացվում և վերադարձվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետներում, եթե սույն 

օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 

 

Հոդված  24. Քվեարկության նախապատրաստումը 

 

1. Քվեարկության նախապատրաստումն իրականացվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով 

և ժամկետներում, եթե սույն օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 

2. Տեղամասային կենտրոնում պետք է լինեն՝ 

1) հանրաքվեի դրված հարցի տեքստը. 

2) հանրաքվեի դրված իրավական ակտի նախագծի՝ Սահմանադրու-

թյանը համապատասխանող ճանաչելու վերաբերյալ Գերագույն  դատարանի 

որոշումը. 

3) հանրաքվեի դրված հարցի վերաբերյալ «ԱՅՈ» և «ՈՉ» քարոզչության 

կողմերի բացատրական զեկույցը: 

3. Հանրաքվեի ժամանակ քվեարկության սենյակի կահավորումն 

իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

4. Քվեարկության համար հատկացվում են քվեարկության խցիկներ` 

յուրաքանչյուր 750 քաղաքացու հաշվարկով առնվազն մեկ խցիկ: 

Քվեարկության խցիկը պատրաստվում է այնպես, որ քաղաքացին կարողանա 

քվեարկության սենյակում գտնվող անձանցից գաղտնի քվեարկել, ունենա 

բավարար լուսավորվածություն և տեղադրված լինի գրիչ: 

5. Քվեարկության խցիկները տեղադրվում են միմյանցից առնվազն մեկ 

մետր հեռավորությամբ և այն դիրքով, որ ընտրողը քվեարկելիս լինի 

հանձնաժողովին դեմքով և թիկունքով՝ դեպի պատը: 

 

Հոդված 25. Ձերբակալվածների, կալանավորվածների, զինծառայողների, 

հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող դատապարտյալների 

քվեարկության նախապատրաստումն ու անցկացումը, դիվանագիտական և 

հյուպատոսական ներկայացուցչություններում քվեարկության 

կազմակերպումը 

 

1. Ձերբակալվածների, կալանավորվածների, զինծառայողների, 

հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող դատապարտյալների 

քվեարկության նախապատրաստման ու անցկացման, այդ թվում` 

տեղամասային կենտրոն մուտք գործելու, հանրաքվեին մասնակցելու 

իրավունք ունեցող քաղաքացիների գրանցման, քվեարկության, ինչպես նաև 

դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցչություններում 

քվեարկության կազմակերպման նկատմամբ կիրառվում են Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված 

կարգավորումները: 

 

 



Հոդված 26. Քվեաթերթիկը լրացնելու կարգը 

 

1. Քվեարկության մասնակիցը, եթե համաձայն է ընդունել հանրաքվեի 

դրված հարցը, ապա քվեաթերթիկում Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի սահմանած ձևով միատեսակ նշում է կատարում «ԱՅՈ» բառի 

դիմացի դատարկ քառանկյունում, իսկ եթե համաձայն չէ` «ՈՉ» բառի դիմացի 

դատարկ քառանկյունում: 

2. Քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող 

քվեարկության մասնակիցն իրավունք ունի հանձնաժողովի նախագահին 

տեղեկացնելուց հետո քվեարկության խցիկ հրավիրելու այլ անձի, որը չպետք 

է լինի հանձնաժողովի անդամ, վստահված անձ, դիտորդ կամ զանգվածային 

լրատվության միջոցի ներկայացուցիչ: Օգնողն իրավունք ունի օգնելու 

քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող միայն մեկ 

քաղաքացու: Բացի նշված դեպքից, քվեաթերթիկը լրացնելիս քվեարկության 

խցիկում այլ անձի ներկայությունն արգելվում էֈ Քվեաթերթիկն ինքնուրույն 

լրացնելու հնարավորություն չունեցող քաղաքացուն օգնող անձի տվյալները 

գրառվում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում: 

3. Եթե հանձնաժողովի անդամը կամ վստահված անձը կամ դիտորդը 

գտնում է, որ քվեարկության ընթացքում տեղի է ունեցել սույն օրենքով կամ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով 

նախատեսված քվեարկության կարգի խախտում, ապա իրավունք ունի 

պահանջելու, որ իր գնահատականն արձանագրվի գրանցամատյանումֈ 

 

Հոդված 27. Քվեաթերթիկների վավերականությունը 

 

1. Սահմանված նմուշի քվեաթերթիկն անվավեր է, եթե`    

1) միաժամանակ «ԱՅՈ» և «ՈՉ» բառերի դիմաց նշումներ է ներառում. 

2) որևէ նշում չի ներառում. 

3) բացի քվեարկության համար Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի սահմանած կամ դրան նմանվող նշանից, ներառում է այլ` 

քվեարկողի ինքնությունը բացահայտող նշում. 

4) հանձնաժողովի անդամի կողմից ստորագրված կամ կնքված չէ. 

5) ակնհայտ խախտված է քվեաթերթիկում նշում կատարելու 

սահմանված ձևը: 

2. Սահմանված ձևի ոչ էական խախտումը չի կարող համարվել 

քվեաթերթիկի անվավերության հիմք, եթե քվեարկությանը մասնակցողի 

մտադրությունը հստակ է և աներկբա: 

3. Քվեաթերթիկը վավեր է, եթե առկա չէ սույն հոդվածի 1-ին մասով 

սահմանված՝ քվեաթերթիկի անվավերության հիմքերից որևէ մեկը: 

 

Հոդված 28. Չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկները 

 

      1. Չսահմանված նմուշի է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

կողմից սահմանված նմուշից տարբերվող քվեաթերթիկը:  
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ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՄՓՈՓԵԼՈՒ ԵՎ  

ԱՆՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

 

Հոդված 29. Տեղամասում քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու 

կարգը 

 

1. Տեղամասում հանրաքվեի քվեարկության արդյունքներն ամփոփվում 

են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով 

սահմանված կարգով: 

2. Հանրաքվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ընտրության կամ տեղական հանրաքվեի հետ նույն օրն անցկացվելու դեպքում 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն առաջին հերթին ամփոփում է 

հանրաքվեի քվեարկության արդյունքները: 

 

Հոդված 30. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի` քվեարկության 

արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունը 

 

1. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով 

քվեարկության արդյունքների հաշվարկները, կազմում է տեղամասում 

քվեարկության արդյունքների արձանագրություն, դրանում նշելով` 

1) հանրաքվեի տեղամասում հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք 

ունեցող քաղաքացիների ընդհանուր թիվը, որը հավասար է հիմնական 

ցուցակում և լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների թվերի 

գումարին. 

2) քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը. 

3) տեղամասային հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների 

թիվը. 

4) տեղամասային հանձնաժողովում մարված քվեաթերթիկների 

ընդհանուր թիվը. 

5) անվավեր քվեաթերթիկների թիվը. 

6) «ԱՅՈ» քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը. 

7) «ՈՉ» քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը: 

2. Արձանագրության կազմումը և ստորագրումը, տեղամասում դրա 

հրապարակումը, հանրաքվեի փաստաթղթերը փաթեթավորելը և 

տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելն իրականացվում են 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով 

համապետական ընտրությունների համար սահմանված կարգով և 

ժամկետներում: 

 

Հոդված 31. Անճշտությունները որոշելու կարգը 

 

1. Անճշտությունների չափը հաշվարկվում և արձանագրվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

 



Հոդված 32. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների 

արձանագրություններն ստանալուց հետո տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի գործողությունները 

 

1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովում ստուգվում է տեղամա-

սերում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունները 

կազմելու վավերականությունը, իսկ թվաբանական սխալների առկայության 

դեպքում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և 

քարտուղարը վերացնում են այդ սխալները՝ ուղղումները վավերացնելով 

իրենց ստորագրություններով: Ելակետային տվյալների փոփոխություն չի 

կատարվում: Ելակետային են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի` 

հատ-հատ հաշվելու միջոցով ստացած տվյալները: 

2. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը տեղամասում 

քվեարկության արդյունքների արձանագրության տվյալները մուտքագրում է 

համակարգիչ: Հանրաքվեի քվեարկության արդյունքների աղյուսակավորումն 

իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքով համապետական ընտրությունների համար սահմանված կարգով 

և ժամկետներում: 

3. Տարածքային հանձնաժողովը տեղամասում քվեարկության 

արդյունքների արձանագրության մեկ օրինակը քվեարկության ավարտից 24 

ժամ հետո ներկայացնում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով: 

4. Հանրաքվեի ժամանակ տարածքային ընտրական հանձնաժողովը 

քվեարկության արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ արձանագրություն չի 

կազմում, քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի համար Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված 

ժամկետներում ուսումնասիրում է տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովների գրանցամատյաններում քվեարկության օրն 

արձանագրված խախտումները, ուսումնասիրության արդյունքներն 

ամփոփում է հանձնաժողովի նիստում և այդ մասին ընդունած որոշումը 

ներկայացնում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով: 

 

Հոդված 33. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հանրաքվեի 

արդյունքներն ամփոփելու կարգը 

 

1. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովներից ստացված՝ տեղամասերում քվեարկությունների 

արդյունքների հիման վրա քվեարկության ավարտից ոչ ուշ, քան 24 ժամ հետո, 

սույն հոդվածի պահանջներին համապատասխան, ամփոփում է հանրաքվեի 

քվեարկության նախնական արդյունքները, արձանագրությամբ վավերացնում 

դրանք ու հանրային ռադիոյի և հանրային հեռուստատեսության ուղիղ 

եթերով` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նստավայրից կամ 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամլո կենտրոնից հրապարակում 

այդ արդյունքները: 

2. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության օրվանից 

հետո` յոթերորդ օրը, հիմք ընդունելով տեղամասերում քվեարկության 

արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունները, վերահաշվարկի 

արդյունքները, քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ ընդունած 



որոշումները, կազմում է արձանագրություն քվեարկության արդյունքների 

վերաբերյալ: 

3. Քվեարկության արդյունքների մասին արձանագրությունում նշվում 

են` 

1) հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 

ընդհանուր թիվը, որը հավասար է հիմնական ցուցակներում և լրացուցիչ 

ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների թվերի գումարին. 

2) քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը. 

3) տեղամասային հանձնաժողովներին հատկացված քվեաթերթիկների 

թիվը. 

4) տեղամասային հանձնաժողովներում մարված քվեաթերթիկների 

ընդհանուր թիվը. 

5) անվավեր քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը. 

6) «ԱՅՈ» քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը. 

7) «ՈՉ» քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը. 

8) անճշտությունների գումարային չափը: 

4. Անճշտությունների գումարային չափը հավասար է հանրաքվեի 

կազմավորված բոլոր տեղամասերի անճշտությունների գումարային չափերի 

գումարին: 

5. Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի անդամները: 

Արձանագրությունը կնքում է հանձնաժողովի նախագահը: 

6. Հանձնաժողովի նիստին ներկա լինելու իրավունք ունեցող անձանց 

պահանջով նրանց տրվում է քվեարկության արդյունքների արձանագրության 

պատճենը՝ վավերացված հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի 

ստորագրություններով ու հանձնաժողովի կնիքով: 

 7. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության օրվանից 

հետո` յոթերորդ օրը, հիմք ընդունելով քվեարկության արդյունքների 

վերաբերյալ արձանագրությունը, դատարանի վճիռները, հանձնաժողովներում 

ստացված դիմումների (բողոքների) քննարկման արդյունքով ընդունված 

որոշումները, տեղամասային հանձնաժողովների գրանցամատյաններում 

քվեարկության օրն արձանագրված խախտումների վերաբերյալ տարածքային 

հանձնաժողովների որոշումները, քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ 

ընդունված որոշումները, ամփոփում է հանրաքվեի արդյունքները և որոշում 

ընդունում հանրաքվեի արդյունքների վերաբերյալ: 

 

Հոդված 34. Հանրաքվեի արդյունքների ամփոփումը 

 

      1. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սույն օրենքի 33-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով և ժամկետում ամփոփում է հանրաքվեի 

արդյունքները և ընդունում հետևյալ որոշումներից մեկը. 

1) հանրաքվեի դրված ակտի ընդունման մասին. 

2) հանրաքվեի առանձին տեղամասերում վերաքվեարկություն 

նշանակելու մասին. 

3) հանրաքվեի դրված ակտը չընդունելու մասին. 

4) հանրաքվեի արդյունքներն անվավեր ճանաչելու և նոր քվեարկություն 

նշանակելու մասին: 



2. Սահմանադրության 165-րդ հոդվածի համաձայն՝ հանրաքվեի դրված 

ակտն ընդունվում է, եթե դրան կողմ է քվեարկել հանրաքվեի մասնակիցների 

կեսից ավելին, բայց ոչ պակաս, քան հանրաքվեներին մասնակցելու իրավունք 

ունեցող քաղաքացիների մեկ քառորդը: 

3. Հանրաքվեի դրված ակտը համարվում է չընդունված, եթե 

ապահովված չեն սույն հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները: 

4. Եթե քվեարկության ընթացքում տեղի են ունեցել սույն օրենքի կամ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի այնպիսի 

խախտումներ, որոնք ազդել են կամ կարող էին ազդել հանրաքվեի 

արդյունքների վրա, ապա Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում 

է ընդունում հանրաքվեի առանձին տեղամասերում վերաքվեարկություն 

անցկացնելու մասին: 

5. Եթե հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման ընթացքում 

կամ առանձին տեղամասերում վերաքվեարկություն անցկացնելու ընթացքում 

տեղի են ունեցել սույն օրենքի կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքի այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող էին ազդել 

հանրաքվեի արդյունքների վրա, ապա Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը որոշում է ընդունում հանրաքվեի արդյունքներն անվավեր 

ճանաչելու մասին և նշանակում է նոր քվեարկություն: 

6. Հանրաքվեի արդյունքների հետ կապված վեճերով Գերագույն 

դատարան դիմում կարող է ներկայացվել հանրաքվեի արդյունքի 

պաշտոնական հրապարակման օրվանից հետո` հինգերորդ օրը, մինչև ժամը 

18:00-ն: 

7. Առանձին տեղամասերում վերաքվեարկություն նշանակվում և 

անցկացվում է սույն օրենքով և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետներում: Նոր 

քվեարկությունն անցկացվում է հանրաքվեի արդյունքներն անվավեր 

ճանաչելու վերաբերյալ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց ոչ շուտ, քան 15 և ոչ ուշ, 

քան 30 օր հետո` սույն օրենքով սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 35. Սահմանադրության կամ դրանում փոփոխությունների և 

հանրաքվեով ընդունված օրենքների ուժի մեջ մտնելը 

 

1. Սահմանադրությունը կամ դրանում փոփոխությունները և 

հանրաքվեով ընդունված օրենքներն ուժի մեջ են մտնում «Արցախի 

Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում» հանրաքվեով ընդունված 

իրավական ակտի հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, եթե հանրաքվեով 

ընդունված ակտով ավելի ուշ ժամկետ նախատեսված չէ: 

2. «Արցախի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում» 

հրապարակումն իրականացվում է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի՝ հանրաքվեի դրված նախագծի ընդունման մասին որոշումը 

հրապարակվելուց հետո՝ ութերորդ օրը, եթե Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի որոշումը չի բողոքարկվել Գերագույն դատարան: 

3. Եթե Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի՝ հանրաքվեի 

արդյունքներով ընդունված որոշումը բողոքարկվել է Գերագույն դատարան, 

ապա «Արցախի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում» 

հանրաքվեով ընդունված իրավական ակտի հրապարակումն իրականացվում 



է հանրաքվեի արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ որոշումն ուժի մեջ 

թողնելու մասին Գերագույն դատարանի որոշումից հետո` ոչ ուշ, քան հնգօրյա 

ժամկետում: 

  

Հոդված 36. Հանրաքվեի փաստաթղթերը պահպանության հանձնելը 

 

1. Հանրաքվեի արդյունքների մասին Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո` յոթնօրյա ժամկետում, իսկ 

հանրաքվեի արդյունքները բողոքարկվելու դեպքում դրա վերաբերյալ 

Գերագույն դատարանի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո` յոթնօրյա 

ժամկետում, հանրաքվեի փաստաթղթերը պահպանության են հանձնվում 

Արցախի Հանրապետության պետական արխիվ` սահմանված կարգով 

պահպանելու համարֈ 

 

 
 
 

Գ Լ ՈՒ Խ  9 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հոդված 37. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

 

1.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրըֈ 

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 

«Հանրաքվեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 

թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-183 օրենքը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
 

 

2019թ. հուլիսի 17 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-92-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հունիսի 27-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական 

երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 

թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՀՕ-68-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 

3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

  «3. Պետական պաշտոն զբաղեցրած անձը կենսաթոշակի իրավունք ունի, 

եթե չի զբաղեցնում պետական կամ համայնքային պաշտոն:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«4. Սույն օրենքով սահմանված կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 

դադարում է պետական պաշտոն զբաղեցրած անձի՝ պետական կամ 

համայնքային պաշտոն զբաղեցնելու դեպքում՝ աշխատանքի ընդունվելու 

ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

2019թ. հուլիսի 17 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-93-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

        4 հուլիսի 2019թ.                                                                            N 510-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 21-ի N 112-Ն 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. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 21-ի «Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի 

աշխատակազմի, նախարարությունների և տարածքային կառավարման 

մարմինների աշխատողների առավելագույն թվաքանակը և ղեկավարների 

տեղակալների թվաքանակը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

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

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

հավելվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) 13-րդ տողի 3-րդ սյունակի «339» թիվը փոխարինել «344» թվով. 

2) 15-րդ տողի 3-րդ սյունակի «84» թիվը փոխարինել «86» թվով. 

3) 16-րդ տողի 3-րդ սյունակի «55» թիվը փոխարինել «58» թվով. 

4) «Ընդամենը» տողի 3-րդ սյունակի «1935,5» թիվը փոխարինել «1945,5» 

թվով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի 

մարտի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

      4 հուլիսի 2019թ.                                                                             N 511-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 19-Ի N 385-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ԼՐԱՑՈՒՄ 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 հունիսի 19-ի «Պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման 

գործակիցները սահմանելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 709 և 2009 թվականի 

հունվարի 29-ի N 33-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 385-Ն 

որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված N 1 հավելվածում 

«ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ» բաժնում 43-րդ տողից հետո լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ «43.1-ին» տող. 

« 

   

43.1 

Շինարարության և բարեկարգման բաժնի առաջատար  

մասնագետ-տեխհսկիչ 

    

    2.75 

                                                                                                                                   »: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի 

հուլիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:  

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

          5  հուլիսի 2019թ.                                                                             N 529-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի  N 1135-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի N 46-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին»  օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության 

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

ված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել 

վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 28-ի  «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների և Արցախի Հանրապետության 2019 

թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» N 1135-Ն 

որոշման N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխու-

թյուններ` համաձայն  հավելվածի: 

2. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 

7-ի «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեով 

նախատեսված գյուղատնտեսական ծրագրերի և միջոցառումների մասին» N 46-Ա 

որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝  

1) 9-րդ կետում «1 500 000,0» թիվը փոխարինել «1 474 740,0» թվով. 

2) 11-րդ կետում` 

ա. «2 462 514,8» թիվը փոխարինել «2 487 774,8» թվով, 

բ. «Բուսաբուծության համալիր զարգացման ծրագիր» տողից հետո լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ նոր տող. 

« 

 Բնակլիմայական անբարենպաստ պայմանների 

հետևանքով տուժած հողօգտագործողներին և տեխնածին 

աղետների ու գիշատիչ կենդանիների հարձակման 

հետևանքով վնաս կրած բնակիչներին աջակցություն 

25 260,0 

                                                                                                                                        »: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 «Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                     Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության  կառավարության  

2019 թվականի հուլիսի 5-ի N 529-Ն որոշման 
 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N2 

ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
   

    (հազար ՀՀ դրամ) 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն ամիս Տարի 

         ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ  - - - - 

         այդ թվում`  

    04 

  

 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- - - - 

 2 

 

 Գյուղատնտեսություն, 

անտառային տնտեսություն, 

ձկնորսություն և որսորդություն 

- - - - 

  1  Գյուղատնտեսություն - - - - 

 

  

10 Աջակցություն գյուղի և 

գյուղատնտեսության 

աջակցության հիմնադրամին 

- (25 260.0) (25 260.0) (25 260.0) 

 

  

 ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- (25 260.0) (25 260.0) (25 260.0) 

 

  

12 Գյուղատնտեսական 

միջոցառումների 

իրականացման ծրագրեր 

- 25 260.0 25 260.0 25 260.0 

 

  

 ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- 25 260.0 25 260.0 25 260.0 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

      11 հուլիսի 2019թ.                                                                                   N 547-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

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

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

սահմաններում` Ստեփանակերտ քաղաքի Ադմ. Իսակով փողոցի թիվ 4ա/136  

հասցեում գտնվող, քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող արդյունա-

բերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանա-

կության 0,100541 հեկտար արդյունաբերական օբյեկտների հողերը` համա-

ձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության` 

բնակելի  կառուցապատման հողերի: 

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստրային 

արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային 

նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր 

է, քան մինչև փոփոխումը: 

3.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 «Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                             Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

             11 հուլիսի 2019թ.                                                                     N 548-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

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

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

թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 641 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Կոճողոտի  գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող, համայնքային սեփակա-

նություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,1 

հեկտար արոտավայրը և պետական սեփականություն հանդիսացող 

անտառային նպատակային նշանակության 0,1 հեկտար անտառը փոխադրել 

բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ հասարակական կառուցա-

պատման հողերի:            

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

  

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                             Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

          11 հուլիսի 2019թ.                                                                              N 549-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

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

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

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հունիսի 27-ի N 350 որոշմամբ հաստատված` Արցախի Հանրապե-

տության Ասկերանի շրջանի Ասկերանի քաղաքային համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում` համաձայն հավելվածի, համայն-

քի վարչական սահմաններում գտնվող, համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,06 հեկտար 

արոտը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ հասարա-

կական կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

  

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                            Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       11 հուլիսի 2019թ.                                                                        N 550-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

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

կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խրամորթի գյուղական 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող, համայնքային սեփակա-

նություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 1,2 

հեկտար արոտը` համաձայն հավելվածի, փոխադրել արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության՝ 

ընդերքի օգտագործման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 «Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                              Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       16 հուլիսի 2019թ.                                                                        N 565-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՌՈՅԱԼԹԻ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ ԻՐԱՑՄԱՆ 

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ 

ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 12-Ի N 122-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Հիմք ընդունելով «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների 

մասին» օրենքի 13.3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի «գ» ենթակետը և 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը` Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետությունում ռոյալթիների 

հաշվարկման նպատակով ռոյալթի վճարողների կողմից իրացվող խտանյութի 

իրացման շրջանառությունը որոշելիս վճարվող մետաղների գծով գնորդի 

կողմից չվճարվող առավելագույն սահմանաչափեր են՝ ներառյալ պայմանա-

գրով վճարվող մետաղների մասով կիրառվող ցանկացած նվազեցումները, 

համարվում՝ 

1) պղնձի խտանյութի դեպքում՝ 

ա. 1 չոր մետրիկ տոննա խտանյութում պարունակվող պղնձի 1 

տոկոսային կետը, 

բ. 1 չոր մետրիկ տոննա խտանյութում պարունակվող ոսկու փաստացի 

քանակությունը, եթե այն պակաս է 1 գրամից, 

գ. 1 չոր մետրիկ տոննա խտանյութում պարունակվող ոսկու քանակու-

թյան 10 տոկոսը, եթե խտանյութում պարունակվող ոսկու քանակությունը 

պակաս չէ 1 գրամից, 

դ. 1 չոր մետրիկ տոննա խտանյութում պարունակվող արծաթի 

փաստացի քանակությունը, եթե այն պակաս է 30 գրամից, 

ե. 1 չոր մետրիկ տոննա խտանյութում պարունակվող արծաթի 

փաստացի քանակության 10 տոկոսը, եթե խտանյութում պարունակվող 

արծաթի քանակությունը պակաս չէ 30 գրամից. 

2) ցինկի խտանյութի դեպքում՝ 

ա. 1 չոր մետրիկ տոննա խտանյութում պարունակվող ցինկի 8 

տոկոսային կետը, 

բ. 1 չոր մետրիկ տոննա խտանյութում պարունակվող ոսկու 10 տոկոսը, 

եթե խտանյութում պարունակվող ոսկու քանակությունը պակաս չէ 1 գրամից, 

գ. 1 չոր մետրիկ տոննա խտանյութում պարունակվող արծաթի 10 

տոկոսը, եթե խտանյութում պարունակվող արծաթի քանակությունը պակաս 

չէ 30 գրամից. 

3) 1 չոր մետրիկ տոննայում մոլիբդենի խտանյութի դեպքում՝ 

խտանյութում պարունակվող մոլիբդենի 0,5 տոկոսը, եթե պայմանագրով 

նախատեսված են վերամշակման ծախսերի արժեքային մեծություններ. 



4) ոսկու խտանյութի դեպքում՝ 

ա. 1 չոր մետրիկ տոննա խտանյութում պարունակվող ոսկու փաստացի 

քանակության 15 տոկոսը, եթե խտանյութում պարունակվող ոսկու քանակու-

թյունը պակաս չէ 1 գրամից, 

բ. 1 չոր մետրիկ տոննա խտանյութում պարունակվող արծաթի փաս-

տացի քանակության 15 տոկոսը, եթե խտանյութում պարունակվող արծաթի 

քանակությունը պակաս չէ 30 գրամիցֈ 

2. Հիմք ընդունելով համաշխարհային խոշորագույն արդյունահա-

նողների և ձուլարանների միջև պայմանագրերի բանակցման արդյունքում 

ձևավորված՝ մետաղական խտանյութերի վերամշակման և զտման ծախսերի 

տարեկան ուղենիշային գների Անուալ բենչմարկ (Annual benchmark) 

վերաբերյալ Մետալ Բյուլետին (Metal Bulletin), Վուդ Մակենզի (Wood 

Mackenzie), Սի Ար Յու Մոնիթոր (CRU monitor), Էս էնդ Փի Գլոբալ Փլաթս (S&P 

Global Platts) կազմակերպությունների կողմից հրապարակվող տվյալները՝ 

սահմանել, որ Արցախի Հանրապետությունում ռոյալթիների հաշվարկման 

նպատակով ռոյալթի վճարողների կողմից իրացվող խտանյութի իրացման 

շրջանառությունը որոշելիս, խտանյութերի մատակարարման պայմանագրով 

սահմանված վերամշակման, զտման կամ այլ համանման ծախսերի  

առավելագույն սահմանաչափեր են՝ ներառյալ պայմանագրով վերամշակման, 

զտման կամ այլ համանման ծախսերի մասով կիրառվող ցանկացած 

նվազեցումները, համարվում՝ 

1) պղնձի խտանյութի դեպքում՝ 

ա. 1 չոր մետրիկ տոննա խտանյութի վերամշակման ծախսեր՝ 90 ԱՄՆ 

դոլարին համարժեք դրամը չգերազանցող չափը,  

բ. վճարվող մեկ ֆունտ պղնձի զտման ծախսեր՝ 0,09 ԱՄՆ դոլարին 

համարժեք դրամը չգերազանցող չափը, 

գ. վճարվող մեկ տրոյական ունցիա ոսկու զտման ծախսեր՝ 3 ԱՄՆ 

դոլարին համարժեք դրամը չգերազանցող չափը, 

դ. վճարվող մեկ տրոյական ունցիա արծաթի զտման ծախսեր՝ 0,3 ԱՄՆ 

դոլարին համարժեք դրամը չգերազանցող չափը. 

2) ցինկի խտանյութի դեպքում՝ 1 չոր մետրիկ տոննա ցինկի խտանյութի 

վերամշակման և զտման ծախսեր՝ 100 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամը 

չգերազանցող չափը. 

3) մոլիբդենի խտանյութի դեպքում՝ 1 չոր մետրիկ տոննա մոլիբդենի 

վերամշակման և զտման համար պայմանագրով նախատեսված ծախսի չափը, 

սակայն վերամշակման, զտման և գնորդի կողմից չվճարվող մետաղի համար 

նախատեսված ծախսերի արժեքների հանրագումարը չպետք է գերազանցի 

խտանյութում պարունակվող մոլիբդենի արժեքի 15 տոկոսը. 

4) ոսկու խտանյութի դեպքում՝ 

ա. 1 չոր մետրիկ տոննա խտանյութի վերամշակման ծախսեր՝ 185 ԱՄՆ 

դոլարին համարժեք դրամը չգերազանցող չափը, իսկ մեկ տրոյական ունցիայի 

զտման համար 6 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամը չգերազանցող չափը, 

բ. վճարվող մեկ տրոյական ունցիա արծաթի զտման ծախսեր՝ 0,4 ԱՄՆ 

դոլարին համարժեք դրամը չգերազանցող չափը: 

3. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետությունում ռոյալթիների 

հաշվարկման նպատակով ռոյալթի վճարողների կողմից խտանյութերի 

տեղափոխման համար կատարվող ծախսերի՝ ներառյալ տրանսպորտային, 



փաթեթավորման, մակնշման և բեռնման, բեռնաթափման ծախսերը, 

առավելագույն սահմանաչափեր են համարվում՝ 

1) 1 չոր մետրիկ տոննայի վերահաշվարկված խտանյութի հաշվով 40000 

ՀՀ դրամը չգերազանցող չափը՝ ռոյալթի վճարողի կողմից անմիջականորեն 

Հայաստանի Հանրապետությունից խտանյութի արտահանման  դեպքում. 

2) 1 չոր մետրիկ տոննայի վերահաշվարկված խտանյութի հաշվով 12000      

ՀՀ դրամը չգերազանցող չափը՝ Արցախի Հանրապետության կամ Հայաստանի 

Հանրապետության ռեզիդենտին խտանյութի վաճառքի դեպքում, եթե խտա-

նյութի մատակարարման պայմանագրով վերջինս Հայաստանի Հանրապետու-

թյունից արտահանում է խտանյութի վերամշակման արդյունքում ստացված 

ձուլվածք կամ ցանկացած արտադրանք. 

3) 1 չոր մետրիկ տոննայի վերահաշվարկված խտանյութի հաշվով 42500 

ՀՀ դրամը չգերազանցող չափը՝ Արցախի Հանրապետության կամ Հայաստանի 

Հանրապետության ռեզիդենտին խտանյութի վաճառքի դեպքում, եթե 

խտանյութի մատակարարման պայմանագրով վերջինս Հայաստանի 

Հանրապետությունից արտահանում է ձեռքբերված խտանյութը` առանց 

վերամշակման: 

4. Սահմանել, որ սույն որոշման 3-րդ կետում նշված տրանսպորտային 

ծախսերին համարժեք գումարը կարող է առանձնացված չլինել սույն որոշման 

2-րդ կետով նշված ծախսերիցֈ Այդ դեպքերում 1 չոր մետրիկ տոննա խտանյու-

թի համար որպես վերամշակման և տրանսպորտային ծախսերի նվազեցվող 

միասնական առավելագույն սահմանաչափ է համարվում սույն որոշման 2-րդ 

և 3-րդ կետերով սահմանված սահմանաչափերի հանրագումարըֈ 

5. Սահմանել, որ ռոյալթիի հաշվարկման իմաստով հաշվետու ժամա-

նակաշրջանում մատակարարված խտանյութի իրացման շրջանառությունը 

որոշելիս սույն որոշման 1-4-րդ կետերով սահմանված առավելագույն 

սահմանաչափերը գերազանցելու դեպքում նվազեցումները հաշվարկվում են 

սույն որոշմամբ սահմանված առավելագույն սահմանաչափին համարժեք, իսկ 

առավելագույն սահմանաչափերը չգերազանցելու դեպքում հաշվի են առնվում 

պայմանագրով նախատեսված չափին համարժեք: 

6. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2013 թվականի մարտի 12-ի «Ռոյալթիների հաշվարկման 

համար իրացումից հասույթի հաշվարկման կարգը սահմանելու մասին»          

N 122-Ն որոշումը:  

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի 

հուլիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 
«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 
 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       16 հուլիսի 2019թ.                                                                        N 566-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՄԱԿԱԲԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐԻ՝  

ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՎՈՂ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻՆ 

ՎԵՐԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Հիմք ընդունելով «Շահութահարկի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 6-

րդ մասը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ   է. 

1. Սահմանել մակաբացման աշխատանքների գծով ծախսերի՝ 

արդյունահանվող օգտակար հանածոյի ինքնարժեքին վերագրման կարգը` 

համաձայն հավելվածիֈ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է  2019 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագող (ծագած) հարաբերությունների վրա: 

 
«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2019 թվականի հուլիսի 16-ի N 566-Ն  որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՄԱԿԱԲԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐԻ՝ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՎՈՂ 

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻՆ ՎԵՐԱԳՐՄԱՆ  

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Շահութահարկի մասին» օրենքի 12-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն մակաբացման աշխատանքների գծով ծախսերի՝ 

արդյունահանվող օգտակար հանածոյի ինքնարժեքին վերագրելու հետ կապված 

հարաբերություններըֈ 

2. Սույն կարգի կիրառության իմաստով՝ 

1) իրավական ակտով հիմնավորված յուրաքանչյուր արդյունահանման նախագիծ 

հանդիսանում է առանձին հաշվառման օբյեկտ. 

2) ստորև նշված հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստն ու նշանակու-

թյունը. 

ա. մակաբացում՝ բաց եղանակով շահագործվող օգտակար հանածոյի 

հանքավայրի դատարկ ապարների (մակաբացվող ապարների) հեռացում` օգտակար 

հանածոյի պաշարներին հասանելիություն ստանալու համար, 

բ. լեռնակապիտալ աշխատանքների փուլում մակաբացման գծով ակտիվ՝ 

բացահանքի շինարարության շրջանում (մինչև հանքի շահագործումն սկսելը) 

կատարված մակաբացման ծախսեր, 

գ. բացահանքի շահագործման փուլում մակաբացման ծախսեր՝ բացահանքի 

շինարարությունից հետո կատարված մակաբացման ծախսեր, 

դ. մակաբացման քանակ՝ մակաբացման ժամանակ հեռացված դատարկ 

ապարների (մակաբացվող ապարների) քանակ:  

 

2. ԲԱՑԱՀԱՆՔԻ ՄՇԱԿՄԱՆ (ԼԵՌՆԱԿԱՊԻՏԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ՓՈՒԼՈՒՄ 

ՄԱԿԱԲԱՑՄԱՆ ԳԾՈՎ ԱԿՏԻՎԻ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ 

ՎԵՐԱԳՐՈՒՄՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՎՈՂ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻՆ 

 

3. Բացահանքի մշակման (լեռնակապիտալ աշխատանքների) փուլում (մինչև 

հանքի շահագործումն սկսելը) կատարված մակաբացման բոլոր ծախսերը կապի-

տալացվում են որպես բացահանքի մշակման (լեռնակապիտալ աշխատանքների) 

փուլում մակաբացման գծով ակտիվֈ Բացահանքի շահագործումն սկսելուց հետո 

բացահանքի մշակման (լեռնակապիտալ աշխատանքների) փուլում մակաբացման 

գծով ակտիվն ամորտիզացվում (մարվում) է արդյունահանման նախագծով հիմնավոր-

ված օգտակար հանածոյի ընդհանուր շահագործական պաշարների արդյունահան-

մանը համամասնորեն: Ամորտիզացիան (մարումը) հաշվարկվում է հետևյալ 

բանաձևով. 

ԱՄՄՓ.ՄԱ.Ամ(Մ) = ԱՐ ՄՓ.ՄԱ.Ար x Ք ՀՏ.ԱՊ.Ք / ՔՆՀ.ՇՊ.ԸՔԴ,  

որտեղ` 

ԱՄՄՓ.ՄԱ.Ամ(Մ)` բացահանքի մշակման (լեռնակապիտալ աշխատանքների) փուլում 

մակաբացման գծով ակտիվի ամորտիզացիայի (մարման) գումարն է, 

ԱՐՄՓ.ՄԱ.Ար` բացահանքի մշակման (լեռնակապիտալ աշխատանքների) փուլում 

մակաբացման գծով ակտիվի արժեքն է՝ առանց կուտակված ամորտիզացիայի 

(մարման) գումարը նվազեցնելու, 

Ք ՀՏ.ԱՊ.Ք` հաշվետու տարում արդյունահանված օգտակար հանածոյի պաշարների 

քանակն է, 



ՔՆՀ.ՇՊ.ԸՔԴ` արդյունահանման նախագծով հիմնավորված շահագործական 

պաշարների ընդհանուր քանակն է՝ առանց նախկինում արդյունահանված 

պաշարների քանակը նվազեցնելուֈ 

4. Արդյունահանման նախագծով հիմնավորված շահագործական պաշարների 

ընդհանուր քանակը (ՔՆՀ.ՇՊ.ԸՔ) որոշելիս հաշվի է առնվում այդ պաշարների քանակի՝ 

սահմանված կարգով իրականացված փոփոխությունըֈ Բացահանքի մշակման 

(լեռնակապիտալ աշխատանքների) փուլում մակաբացման գծով ակտիվի 

ամորտիզացիայի (մարման) գումարը հաշվարկելու համար նշված փոփոխությունը 

հաշվի է առնվում առաջընթաց՝ այդ փոփոխության կատարման օրն ընդգրկող ամսվա   

1-ից սկսած, և ամորտիզացվում (մարվում) է սույն կարգի 3-րդ կետով սահմանված 

կարգով, որտեղ՝ 

ԱՐՄՓ.ՄԱ.Ար՝ բացահանքի մշակման (լեռնակապիտալ աշխատանքների) փուլում 

մակաբացման գծով ակտիվի արժեքն է՝ այդ ամսաթվի դրությամբ կուտակված 

ամորտիզացիայի (մարման) գումարը նվազեցնելուց հետո, 

ՔՆՀ.ՇՊ.ԸՔ` արդյունահանման նախագծով (հաշվի առած փոփոխությունները) 

հիմնավորված շահագործական պաշարների ընդհանուր քանակն է՝ բացահանքի 

շահագործումն սկսելուց հետո մինչև այդ ամսաթիվը փաստացի արդյունահանված 

պաշարների քանակը նվազեցնելուց հետոֈ 

5. Հաշվետու տարվա ընթացքում բացահանքի մշակման (լեռնակապիտալ 

աշխատանքների) փուլում մակաբացման գծով ակտիվի ամորտիզացիայի (մարման) 

գումարը ներառվում է այդ տարվա ընթացքում արդյունահանված օգտակար հանածոյի 

ինքնարժեքումֈ 

  

3. ԲԱՑԱՀԱՆՔԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱԿԱԲԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ 

ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱԳՐՈՒՄՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՎՈՂ ՕԳՏԱԿԱՐ 

ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻՆ 

 

6. Բացահանքի շահագործման փուլի մակաբացման ծախսերը ներառում են 

մակաբացմանն ուղղակիորեն վերաբերող ծախսերի հանրագումարը՝ գումարած 

մակաբացմանը վերագրելի այլ ծախսերըֈ 

7. Հաշվետու տարվա ընթացքում բացահանքի շահագործման փուլի 

մակաբացման ծախսերի գումարը, որն անմիջականորեն կարող է ներառվել այդ 

տարվա ընթացքում արդյունահանված օգտակար հանածոյի ինքնարժեքում, 

հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

  

Ծ ՀՏ.ՄԾ.ԱԳ = ԳՄիՊ. ՇՓ.ՄՔԳ x ՔՀՏ.ԱՊ.Ք x ԻՀՏ.ՄԱՄի.ՓԻ 

Գ ՄիՊ.ՇՓ.ՄՔԳ = (ՔՆՀ.ՄԱ.ԸՔ - ՔՄՓ.ՄԱ.Ք) / (ՔՆՀ.ՇՊ.ԸՔ - ՔՄՓ.ՈՒՊ.Ք) 

ԻՀՏ.ՄԱՄի.ՓԻ = ԾՀՏ.ՓԿՄԾ / ՔՀՏ.ՓՄԱ.Ք, 

 որտեղ` 

ԾՀՏ.ՄԾ.ԱԳ՝ հաշվետու տարվա ընթացքում բացահանքի շահագործման փուլի 

մակաբացման ծախսերի գումարն է, որն անմիջականորեն կարող է ներառվել այդ 

տարվա ընթացքում արդյունահանված օգտակար հանածոյի ինքնարժեքում, 

ԳՄիՊ.ՇՓ.ՄՔԳ՝ արդյունահանված միավոր պաշարին (տոննայով) բաժին ընկնող՝ 

բացահանքի շահագործման փուլի մակաբացման քանակի գործակիցն է, 

ՔՀՏ.ԱՊ.Ք՝ հաշվետու տարում արդյունահանված պաշարների քանակն է, 

ԻՀՏ.ՄԱՄի.ՓԻ՝ հաշվետու տարում կատարված մակաբացման աշխատանքների 

միավորի փաստացի ինքնարժեքն է` մեկ տոննայի հաշվարկով, 

ՔՆՀ.ՄԱ.ԸՔ՝ արդյունահանման նախագծով հիմնավորված՝ բացահանքի մշակման 

(լեռնակապիտալ աշխատանքների) և շահագործման փուլերում մակաբացման 

ապարների ընդհանուր քանակն է՝ տոննայով, 

ՔՄՓ.ՄԱ.Ք՝ բացահանքի մշակման (լեռնակապիտալ աշխատանքների) փուլում 

փաստացի մակաբացված ապարների քանակն է՝ տոննայով, 



ՔՆՀ.ՇՊ.ԸՔ` արդյունահանման նախագծով հիմնավորված շահագործական 

պաշարների ընդհանուր քանակն է՝ առանց նախկինում արդյունահանված 

պաշարների քանակը նվազեցնելու, 

ՔՄՓ.ՈՒՊ.Ք՝ բացահանքի մշակման (լեռնակապիտալ աշխատանքների) փուլում 

բացահանքի մշակման (լեռնակապիտալ աշխատանքների) հետ կապված 

արդյունահանված օգտակար հանածոյի պաշարների (ուղեկից պաշարների) քանակն է, 

ԾՀՏ.ՓԿՄԾ՝ հաշվետու տարվա ընթացքում փաստացի կատարված շահագործման 

փուլի մակաբացման ծախսերի հանրագումարն է, 

ՔՀՏ.ՓՄԱ.Ք՝ հաշվետու տարում փաստացի մակաբացված ապարների քանակն է՝ 

տոննայովֈ 

8. Հաշվետու տարվա ընթացքում շահագործման փուլի մակաբացման ծախսերի՝ 

սույն կարգին համապատասխան հաշվարկված գումարը ներառվում է այդ տարվա 

ընթացքում արդյունահանված օգտակար հանածոյի ինքնարժեքում: 

9. Հաշվետու տարվա ընթացքում շահագործման փուլի մակաբացման ծախսերի 

գումարի այն մասը, որը գերազանցում է հաշվետու տարվա ընթացքում բացահանքի 

շահագործման փուլի մակաբացման ծախսերի՝ սույն կարգին համապատասխան 

հաշվարկված գումարը, հաշվետու տարվա վերջին օրն ավելացվում է բացահանքի 

մշակման (լեռնակապիտալ աշխատանքների) փուլի մակաբացման գծով ակտիվի 

հաշվեկշռային արժեքին (եթե այդպիսի ակտիվ առկա է) կամ ճանաչվում է որպես 

բացահանքի մշակման (լեռնակապիտալ աշխատանքների) փուլի մակաբացման գծով 

առանձին ակտիվ և այդ ամսաթվից սկսած՝ բացահանքի մշակման (լեռնակապիտալ 

աշխատանքների) փուլի մակաբացման ակտիվը՝ հաշվի առած նշված ավելացումները, 

ամորտիզացվում (մարվում) է սույն կարգի երկրորդ բաժնի համաձայն, որտեղ՝  

ԱՐՄՓ.ՄԱ.Ար՝ բացահանքի մշակման (լեռնակապիտալ աշխատանքների) փուլի 

մակաբացման գծով ակտիվի արժեքի և շահագործման փուլի մակաբացման ծախսերի 

ավելացվող արժեքի հանրագումարն է՝ այդ ամսաթվի դրությամբ կուտակված 

ամորտիզացիայի (մարման) գումարը նվազեցնելուց հետո,  

ՔՆՀ.ՇՊ.ԸՔ` արդյունահանման նախագծով հիմնավորված շահագործական պաշար-

ների ընդհանուր քանակն է՝ բացահանքի շահագործումն սկսելուց հետո՝ մինչև այդ 

ամսաթիվը փաստացի արդյունահանված պաշարների քանակը նվազեցնելուց հետոֈ 

 

4. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

10. Այն կազմակերպությունները, որոնք մինչև սույն կարգն ուժի մեջ մտնելն 

արդեն իսկ շահագործում են բացահանք, սույն կարգը կիրառելու նպատակով, սույն 

կարգում օգտագործվող ստորև նշված ելակետային տվյալներին անցումը կատարում 

են հետևյալ կերպ՝ 

ԱՐՄՓ.ՄԱ.Ար` բացահանքի մշակման (լեռնակապիտալ աշխատանքների) փուլի 

մակաբացման գծով ակտիվի կամ շահագործման փուլում որպես մակաբացման 

գործունեության ակտիվ ճանաչված ակտիվի արժեքն է՝ 2019 թվականի հունվարի 1-ի 

դրությամբ կուտակված ամորտիզացիայի (մարման) գումարը նվազեցնելուց հետո, 

ՔՆՀ.ՇՊ.ԸՔ` արդյունահանման նախագծով հիմնավորված շահագործական 

պաշարների ընդհանուր քանակն է՝ գործող նախագծի շրջանակներում մինչև 2019 

թվականի հունվարի 1-ը փաստացի արդյունահանված պաշարների քանակը 

նվազեցնելուց հետո, 

ՔՆՀ.ՄԱ.ԸՔ՝ արդյունահանման նախագծով հիմնավորված՝ բացահանքի մշակման 

(լեռնակապիտալ աշխատանքների) և շահագործման փուլերում մակաբացման 

ապարների ընդհանուր քանակն է (տոննայով)՝ բացահանքի շահագործումն սկսելուց 

հետո մինչև 2019 թվականի հունվարի 1-ը փաստացի մակաբացված ապարների 

քանակը նվազեցնելուց հետոֈ 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       16 հուլիսի 2019թ.                                                                           N 567-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԿՈՂՄԻՑ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԵՎ ՀՈՂԻ  

ՀԱՐԿԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ  

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Գույքահարկի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասը և «Հողի հարկի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածը` Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.  
1.Հաստատել համայնքի ավագանու կողմից գույքահարկի և հողի հարկի 

արտոնություններ սահմանելու կարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 
«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2019 թվականի հուլիսի 16-ի N 567-Ն  որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԿՈՂՄԻՑ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԵՎ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ 

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Գույքահարկի մասին» օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասին և «Հողի հարկի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածին 

համապատասխան` համայնքի ավագանու կողմից գույքահարկի և հողի հարկի 

արտոնությունների սահմանման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Համայնքի ավագանին գույքահարկի և հողի հարկի արտոնություն է 

սահմանում առանձին հարկ վճարողների համար տվյալ համայնքի վարչական 

տարածքում գտնվող (հաշվառված) և գույքահարկով ու հողի հարկով հարկվող օբյեկտ 

հանդիսացող գույքի և հողի մասով` արտոնության վերապահման տարվա համայնքի 

բյուջեի հաստատումից հետո: 

3. Գույքահարկի և (կամ) հողի հարկի արտոնություն կարող է սահմանվել` 

1) համայնքի ղեկավարի կամ համայնքի ավագանու անդամի նախաձեռնությամբ. 

2) հարկ վճարողի հայցմամբ` համայնքի ղեկավարի եզրակացությամբ: 

4. Այն դեպքում, երբ արտոնությունը սահմանվում է համայնքի ղեկավարի կամ 

համայնքի ավագանու անդամի նախաձեռնությամբ, նախաձեռնողը համայնքի 

ավագանու քննարկմանն է ներկայացնում գույքահարկի և (կամ) հողի հարկի գծով 

արտոնություն սահմանելու վերաբերյալ առաջարկությունը` նշելով հարկային 

օրենսդրությամբ նախատեսված հարկային արտոնության տեսակը և հայցվող 

արտոնության գումարի չափը` հարկային արտոնություն տալու անհրաժեշտության 

հիմնավորմամբ: 

5. Այն դեպքում, երբ արտոնությունը հայցվում է հարկ վճարողի կողմից, հարկ 

վճարողը համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում գույքահարկի և (կամ) հողի հարկի 

գծով արտոնություն ստանալու վերաբերյալ դիմում` նշելով հարկային օրենսդրու-

թյամբ նախատեսված հարկային արտոնության տեսակը և հայցվող արտոնության 

գումարի չափը` հարկային արտոնություն ստանալու անհրաժեշտության 

հիմնավորմամբ: 

Արտոնություն հայցող կազմակերպությունների կողմից համայնքի ղեկավարին 

ներկայացվում են նաև` 

1) տեղեկություններ` առաջացած հարկային պարտավորությունը ժամանակին 

կատարելու անհնարինության մասին հիմնավորմամբ. 

2) տեղեկություններ` տույժերի ու տուգանքների առաջացման մասին, որոնք 

պետք է պարունակեն դրանց առաջացման պատճառները: 

6. Համայնքի ղեկավարը հարկ վճարողի դիմումը և սույն կարգի 5-րդ կետում 

նշված անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո` 

1) հարկային արտոնության տրամադրմանը համաձայնելու դեպքում` մեկամսյա 

ժամկետում ճշտում է դրանց արժանահավատությունը, հաշվարկում հարկային 

արտոնության գումարի չափը և իր կարծիքը, ինչպես նաև հարկային արտոնություններ 

տալու վերաբերյալ հարկ վճարողի ներկայացրած փաստաթղթերը ներկայացնում է 

համայնքի ավագանու քննարկմանը. 

2) հարկային արտոնության տրամադրմանը չհամաձայնելու դեպքում` հայցողի 

ներկայացրած փաստաթղթերը վերադարձնում է հարկ վճարողին` գրավոր նշելով 

չհամաձայնելու պատճառները, փաստական և իրավական հիմքերը: 

7. Եթե հարկ վճարողը սույն կարգի 5-րդ կետում նշված փաստաթղթերը 

ներկայացնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում համայնքի ղեկավարից չի ստանում 

հարկային արտոնության տրամադրմանը չհամաձայնելու մասին գրավոր 



պատասխան կամ իր փաստաթղթերը համայնքի ավագանուն ուղարկելու վերաբերյալ 

գրություն կամ եթե հարկ վճարողը համաձայն չէ հարկային արտոնության 

տրամադրմանը համայնքի ղեկավարի չհամաձայնելու մասին հիմնավորումներին, 

ապա 20-օրյա ժամկետում համայնքի ղեկավարին ներկայացված դիմումի 

կրկնօրինակը` սույն կարգի 5-րդ կետում նշված փաստաթղթերի հետ միասին, իսկ 

արտոնության տրամադրմանը համայնքի ղեկավարի չհամաձայնելու վերաբերյալ 

գրավոր պատասխանի առկայության դեպքում` այդ պատասխանի վերաբերյալ իր 

առարկությունները և ավագանուն ուղղված դիմումը ներկայացնում է վերջինիս 

քննարկմանը:  

8. Համայնքի ավագանին սույն կարգի 5-րդ կամ 7-րդ կետերում նշված 

անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց, ինչպես նաև իր նախաձեռնությամբ 

արտոնության տրամադրման դեպքում` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով հարցը քննարկելուց հետո ընդունում է որոշում հարկ վճարողին 

գույքահարկի կամ հողի հարկի արտոնություն տրամադրելու կամ արտոնության 

հարցը մերժելու վերաբերյալ: 

9. Համայնքի ավագանու որոշման մեջ նշվում են` 

1) հարկ վճարող ֆիզիկական անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը, հանրային 

ծառայության համարանիշը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը` ՀՎՀՀ 

(առկայության դեպքում), գրանցման հասցեն, իրավաբանական անձի անվանումը, 

գտնվելու վայրն ու հարկ վճարողի հաշվառման համարը` ՀՎՀՀ. 

2) անշարժ գույքի (հողամասի) գտնվելու հասցեն, փոխադրամիջոցի 

համարանիշն ու մակնիշը. 

3) հարկային օրենսդրությամբ սահմանված` տրամադրվող արտոնության 

տեսակը. 

4) արտոնության գումարի չափը, իսկ հարկի ժամկետային արտոնության 

տրամադրման դեպքում` հետաձգման ժամկետները: 

10. «Գույքահարկի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և «Հողի հարկի 

մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածով նախատեսված չափի հաշվարկման նպատակով` 

1) հարկվող օբյեկտի, հարկի դրույքաչափի կամ հարկի նվազեցման գծով 

արտոնություն սահմանելիս, արտոնության գումարը հաշվարկվում է` հիմք 

ընդունելով տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հաշվառման տվյալների 

հիման վրա հաշվարկված հարկի գումարները, իսկ եթե դա անհնարին է, ապա հիմք 

ընդունելով տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հարկ վճարողի նախորդ 

հաշվետու ժամանակաշրջանի հաշվառման տվյալների հիման վրա հաշվարկված 

հարկի գումարների մեծությունը. 

2) հարկի հաշվարկման կամ վճարման ժամկետի, ինչպես նաև հարկային 

օրենսդրությունը և Արցախի Հանրապետության հարկային հարաբերությունները 

կարգավորող մյուս իրավական ակտերը խախտելու համար հաշվարկված հարկային 

օրենսդրությամբ սահմանված տույժերի ու տուգանքների վճարման ժամկետի գծով 

արտոնություն սահմանելիս, տվյալ բյուջետային տարում արտոնության գումարը 

հաշվարկվում է հետաձգվող հարկային պարտավորության գումարի նկատմամբ տվյալ 

բյուջետային տարվա ընթացքում արտոնության մնացած ժամանակահատվածի 

համար հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հարկի գումարի նկատմամբ 

հաշվարկվող տույժերի գումարի չափով: 

11. Համայնքի ավագանու կողմից սույն կարգով չնախատեսված կարգով 

արտոնությունների սահմանումն արգելվում է, այդ թվում նաև` հարկ վճարողների 

հարկային պարտավորությունների կատարման համար համայնքի բյուջեից 

փոխհատուցում տրամադրելու միջոցով: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       16 հուլիսի 2019թ.                                                                        N 573-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 19-Ի N 11-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքի 15-րդ 

հոդվածի  6-րդ,  19-րդ, 21-րդ և 23-րդ հոդվածների 3-րդ մասերը և «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը՝ Արցախի 

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

թվականի հունվարի 19-ի «Հիմնական կենսաթոշակի և թաղման նպաստի 

չափերը, ստաժի մեկ տարվա արժեքը, պարտադիր ժամկետային զինվորական 

ծառայության շարքային կազմի զինծառայողների հաշմանդամության և նրանց 

ընտանիքների անդամների կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթո-

շակների չափերը սահմանելու մասին» N 11-Ն որոշման մեջ կատարել 

հետևյալ լրացումները. 

1) որոշման վերնագրում «ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ» բառերից 

հետո լրացնել   «, ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ» բառերը. 

2) որոշման 1-ին կետում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7-8-րդ 

ենթակետեր. 

«7) նվազագույն կենսաթոշակի չափը՝ 25 500 դրամ. 

8) եթե «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածով 

սահմանված կարգով հաշվարկված աշխատանքային կենսաթոշակի կամ 19-

րդ, 21-րդ և 23-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով հաշվարկված 

զինվորական կենսաթոշակի չափը պակաս է 25 500 դրամից, ապա 

կենսաթոշակը նշանակվում և վճարվում է  25 500 դրամի չափով:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 

թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 
«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 



 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       16 հուլիսի 2019թ.                                                                        N 574-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀԱՍՈՒՆ ԵՎ ԳԵՐՀԱՍՈՒՆ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ  

ՀԱՏՄԱՆ ՏԱՐԻՔԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Անտառային օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» կետին համապա-

տասխան` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 
1. Հաստատել հասուն և գերհասուն անտառային ծառատեսակների 

հատման տարիքը՝ համաձայն  հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանիցֈ 

 
«Հաստատում եմ» 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի հուլիսի 16-ի N 574-Ն որոշման 

 

ՀԱՍՈՒՆ ԵՎ ԳԵՐՀԱՍՈՒՆ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ  

ՀԱՏՄԱՆ ՏԱՐԻՔԸ 

  

 

Հ/h 
Ծառատեսակը 

Անտառների նպատակային 

նշանակությունը 

արտադրական 

տարիքը հասակային դասը 

1. Հիմնական անտառակազմող   

1) Սոճենի 141-160 VIII 

2) Կաղնի (սերմնային) 141-160 VIII 

3) Կաղնի (բնաշվային) 71-80 VIII 

4) Հաճարենի 141-160 VIII 

5) Բոխի (սերմնային) 101-120 VI 

6) Բոխի (բնաշվային) 71-80 VIII 

7) Ղաժի  (սերմնային) 101-120 VI 

8) Ղաժի (բնաշվային) 61-70 VII 

9) Հացենի 121-140 VII 

10) Թեղի 101-120 VI 

11) Թխկի 121-140 VII 

12) Լորենի 91-100 X 

13) Կեչի 61-70 VII 

14) Ուռենի 51-60 VI 

15) Ակացիա 41-50 V 

16) Գլյադիչիա 41-50 V 

17) Փռշնի 101-120 VI 

2. Որոշ արժեքավոր և հազվագյուտ   

1) Սոսենի արևելյան 161-180 IX 

2) Ընկուզենի հունական 161-180 IX 

3) Արջատխլենի 161-180 IX 

4) Կենի հատապտղային 221-240 XII 

5) Թաղարնի 161-180 IX 

6) Տանձենի 121-140 VII 

7) Խնձորենի 121-140 VII 

8) Թթենի 121-140 VII 

9) Բալենի 71-80 VIII 

10) Շագանակենի 121-140 VII 

11) Գիհի 181-200 X 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       16 հուլիսի 2019թ.                                                                        N 575-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՋՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԿԱԶՄԸ  

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ջրային օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան` 

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

1) Ջրի ազգային խորհրդի կանոնակարգը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Ջրի ազգային խորհրդի կազմը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 «Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                              Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի հուլիսի 16-ի N 575-Ն  որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ 

ՋՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 

 

1. Ջրի ազգային խորհուրդը (այսուհետ` խորհուրդ) ջրային ռեսուրսների 

կառավարման բնագավառում բարձրագույն խորհրդատվական մարմին է, որը 

միջբնագավառային մասնակցության միջոցով քննարկում և առաջարկություններ է 

ներկայացնում ջրի ազգային քաղաքականության, ջրի ազգային ծրագրին ու 

բնագավառին վերաբերող այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ: 

2. Խորհրդի լիազորությունները սահմանվում են Ջրային օրենսգրքով: 

3. Խորհուրդը գործում է Ջրային օրենսգրքին, Արցախի Հանրապետության 

օրենքներին և սույն կանոնակարգին համապատասխան: Խորհուրդն ունի իր 

անվանմամբ ձևաթուղթ: 

4. Խորհրդի նախագահն ի պաշտոնե Արցախի Հանրապետության պետական 

նախարարն է: 

5. Խորհրդի նախագահը` 

1) հրավիրում և վարում է խորհրդի նիստերը, որոշում է ընդունում հարցման 

կարգով խորհրդի նիստ հրավիրելու վերաբերյալ: 

Իր բացակայության դեպքում խորհրդի նախագահի լիազորությունը 

հանձնարարում է խորհրդի անդամներից որևէ մեկին. 

2) ապահովում է խորհրդի բնականոն գործունեությունը. 

3) խորհրդին է ներկայացնում խորհրդի նիստերի օրակարգերի նախագծերը. 

4) խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում համակարգում է 

խորհրդի աշխատանքը: 

6. Խորհուրդն իր կազմից ընտրում է խորհրդի քարտուղար և ունի 

քարտուղարություն: 

7. Խորհրդի քարտուղարը` 

1) ապահովում է խորհրդի քննարկմանը ներկայացվող փաստաթղթերի և 

նյութերի պատրաստումը այդ թվում՝ հարցման կարգով հրավիրվող խորհրդի 

նիստերի. 

2) ապահովում է խորհրդի նիստերի արձանագրության կազմումը. 

3) ապահովում է խորհրդի գործունեության մասին տեղեկատվության 

տարածումը. 

4) խորհրդի նախագահի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ 

լիազորություններ. 

5) ապահովում է քարտուղարության բնականոն գործունեությունը: 

8. Խորհրդի անդամն իրավունք ունի` 

1) մասնակցելու խորհրդի նիստերին` վերջինիս իրավասությանը վերաբերող 

բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով. 

2) խորհրդի նիստերում հանդես գալու առաջարկություններով (այդ թվում՝ 

հարցման կարգով հրավիրվող խորհրդի նիստերի). 

3) խորհրդի որոշմամբ իրականացնելու այլ լիազորություններ: 

9. Խորհուրդն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի, այդ թվում՝ 

հարցման կարգով նիստ հրավիրելու միջոցով: Խորհրդի նիստերը հրավիրվում են ըստ 

անհրաժեշտության, առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ: 

10. Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցում է խորհրդի 

անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին: Հերթական նիստն սկսվում է օրակարգի 

հաստատմամբ: Խորհրդի անդամները նիստը վարելու կարգի վերաբերյալ 

առաջարկություններ անում են մինչև հարցի զեկուցումն ու քվեարկությունից առաջ: 



Զեկուցողի առաջարկությունը քվեարկության է դրվում առաջին հերթին: Զեկուցողի 

առաջարկությունը չընդունվելու դեպքում քվեարկվում են մյուս առաջարկությունները: 

Այն առաջարկությունը, որն իր բովանդակությամբ հակառակ է արդեն ընդունված 

առաջարկությանը, քվեարկության չի դրվում: 

11. Հարցման կարգով խորհրդի նիստ հրավիրելու դեպքում խորհրդի 

քարտուղարը խորհրդի նախագահի հետ համաձայնեցված օրակարգի նախագիծը 

խորհրդի անդամներին գրավոր ներկայացնում է հարցման: Օրակարգը հաստատվելու 

դեպքում խորհրդի քարտուղարն օրակարգում ընդգրկված հարցերի նյութերը գրավոր 

ներկայացնում է խորհրդի անդամներին: Խորհրդի անդամները, խորհրդի նախագահի 

կողմից սահմանած ժամկետում, խորհրդի քարտուղարին ներկայացնում են գրավոր 

դիրքորոշում՝ հստակ նշելով հարցերից յուրաքանչյուրին «կողմ» կամ «դեմ» լինելու 

վերաբերյալ: Խորհրդի նախագահի կողմից սահմանած ժամկետում գրավոր 

դիրքորոշում չներկայացնելու կամ ներկայացված գրության մեջ հարցերի վերաբերյալ 

հստակ դիրքորոշում չներկայացնելու դեպքում խորհրդի անդամի դիրքորոշումը տվյալ 

հարցի վերաբերյալ համարվում է դրական: 

12. Հարցման կարգով նիստերի որոշումները համարվում են ընդունված, եթե 

հարցման կարգով «կողմ» է արտահայտվել խորհրդի անդամների պարզ 

մեծամասնությունը: 

13. Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ` նիստի 

մասնակիցների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ 

քվեարկությունների ժամանակ ունի 1 ձայն: Ձայների հավասարության դեպքում 

խորհրդի նախագահի ձայնը վճռորոշ է: Խորհրդի որոշումները կարող են վերանայվել 

միայն խորհրդի կողմից: Խորհրդի որոշումները խորհրդատվական բնույթ ունեն: 

14. Խորհուրդն իրավունք ունի իր լիազորությունների իրականացման համար 

պետական մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից, կազմակերպություններից ու 

քաղաքացիներից պահանջելու տեղեկանքներ, պարզաբանումներ և այլ փաստաթղթեր: 

15. Խորհրդի նիստերում, բացի խորհրդի անդամներից, իրավունք ունեն ներկա 

գտնվելու խորհրդի նախագահի կողմից հրավիրված անձինք` խորհրդակցական ձայնի 

իրավունքով: Խորհուրդը կարևոր հարցերի վերաբերյալ կարող է կազմակերպել 

ընդլայնված լսումներ` հրավիրելով պաշտոնատար անձանց և մասնագետների: 

Խորհրդի քննարկումների բովանդակային խնդիրները ենթակա են հրապարակման: 

Խորհուրդը տարեկան մեկ անգամ հրապարակայնորեն հանդես է գալիս կատարած 

աշխատանքների մասին հաղորդմամբ: Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են: 

Խորհրդի նախագահի կամ խորհրդի անդամի պահանջի դեպքում նրա առարկությունը 

կամ վերապահումը պետք է արտացոլվի արձանագրության մեջ: 

16. Խորհուրդն իր լիազորությունների սահմաններում առանձին խնդիրների 

լուծման նպատակով կարող է ստեղծել աշխատանքային խումբ (խմբեր)` ներգրավելով 

համապատասխան մասնագետների: 

Քարտուղարության և աշխատանքային խմբերում ներգրավված մասնագետների 

վարձատրությունը՝ խորհրդի ներկայացմամբ, սահմանվում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարության կողմից: Աշխատանքային խումբը (խմբերը) 

կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվություն է ներկայացնում խորհրդին: 

17. Խորհրդի անդամն իր լիազորություններն իրականացնում է հասարակական 

հիմունքներով: Քարտուղարության և խորհրդի աշխատանքները կազմակերպելու 

համար հատկացվում են անհրաժեշտ նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, 

տեխնիկական միջոցներ, աշխատանքային տարածք և տրանսպորտային միջոցներ, 

որոնց տրամադրման կարգը խորհրդի ներկայացմամբ սահմանում է խորհրդի 

նախագահը: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  



Հավելված N2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի հուլիսի 16-ի N 575-Ն  որոշման 

 

Կ Ա Զ Մ 

ՋՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 

 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարար (խորհրդի նախագահ) 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների 

նախարար  

Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար 

Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարար 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի  և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարար 

Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ  

Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  

ծառայության տնօրեն 

 Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության 

գործերի կառավարչության պետ-աշխատակազմի ղեկավարի  առաջին տեղակալ 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների 

նախարարի տեղակալ (ջրային ռեսուրսների ոլորտի համակարգող) 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմի 

տարածքային կառավարման վարչության պետ 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածք-

ների նախարարության աշխատակազմի  պետական գույքի կառավարման 

վարչության պետ 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների 

նախարարության աշխատակազմի բնական ռեսուրսների, թափոնների  և 

մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալության պետ 

«ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       16 հուլիսի 2019թ.                                                                        N 576-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՁԵՎԸ, ՏՐՄԱՆ 

 ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 27-Ի N 471-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական ծառայության մասին» օրենքի 56-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը` 

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

1) փրկարարական ծառայության համազգեստի ձևը` համաձայն N 1 

հավելվածի. 

2) փրկարարական ծառայության համազգեստի տրման կարգը և 

օգտագործման ժամկետները` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 27-ի «Փրկարարական ծառայության 

համազգեստի ձևը, տրման կարգը և օգտագործման ժամկետները սահմանելու 

մասին» N 471-Ն որոշումը: 

3. Սույն որոշումն  ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 «Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                              Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի հուլիսի 16-ի N 576-Ն  որոշման 

 

Ձ Ե Վ 

ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ 

 

I.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

 1. Սույն իրավական ակտով սահմանվում է Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության բարձրագույն, գլխավոր, ավագ, 

միջին և կրտսեր խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող փրկարարական ծառայողների 

համազգեստի ձևը: 

   

II. ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ 

ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՄ 

 

2. Տոնական համազգեստն իր մեջ ներառում է՝ 

1) գլխարկ՝ մուգ փիրուզագույն կիսաբրդյա կտորից, սև լաքապատ հովհարով, 

գլխարկաբոլորքին ոսկեգույն կոճակներով ամրացված զարդապարանով: 

Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2 միլիմետր լայնքով 

կարմիր մահուդից երիզ: Առջևի կենտրոնական մասում ամրացված է 80 x 54 միլիմետր 

կոկարդ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության խորհրդանշանով. 

2) կոստյում՝ 

ա. բաճկոն՝ մուգ փիրուզագույն կիսաբրդյա կտորից, մետաքսյա աստառով, մեկ 

շարքով 22 միլիմետր չորս ոսկեգույն Արցախի Հանրապետության զինանշանով 

կոճակներով, երկու ներկարված գրպան` կափույրներով և երկու ծոցագրպանով, 

օձիքի ստորին հատվածում լանջափեշին ասեղնագործված տերևներով, ձախ թևքին 

ասեղնագործված է Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության խորհրդանիշը, ուսադիրները` կարովի, ոսկեգույն, կարմիր 

եզրագծերով և հնգաթև ուռուցիկ աստղերով՝ կոչմանը համապատասխան, 

բ. տաբատ՝ մուգ փիրուզագույն, կիսաբրդյա կտորից, ներկարված երկու 

կողային գրպաններով, հետևի մասում մեկ գրպան` կափույրով, կողքերին՝ երկու լայն 

25 միլիմետր կարմիր գունաժապավեններ. 

3) ձմեռային վերարկու՝  մուգ փիրուզագույն, կիսաբրդյա կտորից, լանջափե-

շերը կոճկվում են երեք ոսկեգույն կոճակներով, ներքևի մասում երկու ներկարված 

գրպաններ` կափույրով, երկշերտ օձիքով և գոտիով, ձախ կրծքավանդակին մեկ 

ներկարված գրպանով, հանովի կարակուլե օձիքով, ուսադիրները` կարովի, 

ոսկեգույն, եզրագծերը կարմիր և հնգաթև ուռուցիկ աստղերով՝ կոչմանը 

համապատասխան. 

4) վերնաշապիկ՝ երկարաթև, սպիտակ գույնի, ծալովի օձիքով, կրծքամասում` 

կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններով, ուղիղ գոտիով, կոճկվում 

է ութ կոճակով, ուսադիրներն՝  ամրակներով. 

5) վերնաշապիկ՝ կարճաթև, սպիտակ գույնի, ծալովի օձիքով, կրծքամասում` 

կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններով, ուղիղ գոտիով, կոճկվում 

է ութ կոճակով,  ուսադիրներն՝  ամրակներով. 

6) սվիտեր` անթև, կապույտ գույնի, բրդյա, ուսերը պատված մուգ կապույտ 

կամ շագանակագույն կտորով, հանովի ուսանշաններով, ձախ կրծքավանդակին 

շերտակարով վրադիր, կափույրով գրպան, կենտրոնում կոճակով: Օձիքը՝ սրտաձև 

բացվածքով. 



7) փողկապ՝ սև գույնի, ոսկեգույն ամրակով` Արցախի Հանրապետության 

խորհրդանիշով. 

8) ձեռնոց՝ սպիտակ տրիկոտաժե գործվածքից, հնգամատնյա, երեսամասը 

դեկորատիվ կարագծերով. 

9) գոտի՝ դեղին գույնի մետաքսե գործվածքից, կոճկվում է 30 x 50 միլիմետր 

արույրե ճարմանդով`  Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության խորհրդանիշով, գոտու վերին և ստորին հատվածներով 

անցնում է մուգ փիրուզագույն եզրակար. 

10) շարֆ՝  (կաշնե) մուգ փիրուզագույն, կիսաբրդյա կտոր, 125 x 24 սանտիմետր 

չափսի: 

3. Ամենօրյա համազգեստն իր մեջ ներառում է՝ 

1) կոստյում՝  

ա. բաճկոն՝ կիսաբամբակյա, փիրուզագույն, ուղիղ գոտիով, ծալովի օձիքով, 

հանովի ուսադիրներով, կոճկվում է շղթայով՝ երեսապատված կտորով, ներքևի 

մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններով՝ առանց կափույրի, շղթայով, 

կրծքամասի աջ գրպանի կափույրի վրա ամրացված` «STATE SERVICE OF 

EMERGENCY SITUATIONS OF THE AR», իսկ ձախ գրպանի կափույրի վրա` արյան 

կարգի տարբերանշանները, կրծքամասի ձախ գրպանի կենտրոնում ամրացված է 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

տարբերանշանը: Բաճկոնի աջ թևքին ամրացված է Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության խորհրդանիշը, իսկ ձախ 

թևքին՝ Արցախի Հանրապետության դրոշը, ներքևում՝ Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության թևքանշանը, ուսադիրները` 

համազգեստի գունավորմամբ, ասեղնագործված դեղին ուղղանկյունաձև գծերով 

հնգաթև ուռուցիկ աստղերով՝ կոչմանը համապատասխան. 

բ. տաբատ`  ազատթող փողքերով, երկու կողային ներկարված գրպանով, 

հետևի մասում` մեկ գրպան` կափույրով, 

գ. կեպի` կտորի պատկերը թվային, կոշտ հովհարով՝ վերևի կենտրոնական 

մասում ամրացված  Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական  ծառայության տարբերանշանը. 

2) բաճկոն՝ ձմեռային, տաք գլխարկով,                    

ա. բաճկոն՝ ձմեռային տաք ներդիրով, փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով 

կոճկվող ռեզինե գոտիով, երկու կողային գրպաններով, ձախ թևքին՝ կափույրով 

գրպան: Օձիքը` կարակուլե մորթուց, (հանովի), լայն ամրակներով ամրացված 

հանովի գլխանոցով: Առաջնամասում մշակված են վրադիր երկու  գրպաններ` 

կափույրներով: Կրծքամասի աջ գրպանի կափույրի վրա ամրացված` «STATE SERVICE 

OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE AR», իսկ ձախ գրպանի կափույրի վրա` արյան 

կարգի տարբերանշանները: Կրծքամասի ձախ գրպանի կենտրոնում ամրացված է 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

տարբերանշանը: Բաճկոնի աջ թևքին ամրացված է Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության խորհրդանիշը, իսկ ձախ 

թևքին՝ Արցախի Հանրապետության դրոշը, ներքևում՝ Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության թևքանշանը, 

բ. գլխարկ`  ձմեռային, բաղկացած թասակից, ականջակալներից, ճակատային 

մասից և կոշտ հովհարից, որի վերևի կենտրոնական մասում կարվում է Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

տարբերանշանը: Ականջակալները մշակված են կարակուլե մորթուց. 

3) սվիտեր՝ երկարաթև, կապույտ գույնի կամ պաշտպանիչ, բրդյա, ուսերը 

պատված են մուգ կապույտ կամ շագանակագույն կտորով, հանովի ուսանշաններով: 

Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր, կափույրով գրպան՝ կենտրոնում 

կոճակ: Օձիքը` սրտաձև կամ շրջանաձև բացվածքով. 



4) շապիկ՝ (մայկա) կարճաթև, բամբակյա կտորից, կապույտ կամ պաշտպանիչ 

գույնի, կլորավուն օձիքով, ձախ թևքին` Արցախի Հանրապետության դրոշը, մեջքին` 

«ԱԻՊԾ ԱՐՑԱԽ». 

5) ձեռնոց՝ ձմեռային, հնգամատ, փիրուզագույն կամ շագանակագույն խիտ 

բրդյա գործվածքից. 

6) կոշիկ՝ կարված է սև, բնական խրոմե կաշվից. 

7) կոշիկ՝ կարճաճիտք, մորթե ներդիրով՝  կարված  սև, բնական կաշվից, 

միջադիրը` բիազ կամ համանման: 

4. Դաշտային համազգեստն իր մեջ ներառում է՝ 

1) Կոստյում` 

ա. բաճկոն՝ բամբակյա (պաշտպանիչ գույնի) կենտրոնական ներքին կողային 

կոճկվածքով, ծալովի օձիքով, առջևի մասում երկու վրադիր գրպաններով, ձախ 

կափույրի վերևի մասում կպցված է արյան խումբը` դրոշմված  ժապավենի վրա, իսկ 

աջ մասում՝ մասնագիտությունը, թևերը երկկարանի, արմունկի մասում կարված են 

մանժետներ, բաճկոնի ներքնամասը  կարված է գոտիով, կողերը կարված են 

ձգաերիզներով, թևատակի ներքնամասում օդափոխիչ օղակներով,  

բ. տաբատ` բամբակյա  (պաշտպանիչ գույնի)՝ կարված գոտիով, առջևի մասը 

կոճկված շղթայով` երեսապատված կտորով,  երկու  կողային ներկարված  գրպանով, 

հետևի մասում երկու գրպան` կափույրով, նեքևի մասում երկկողմանի վրադիր թեք 

ծավալային  գրպաններ՝ կափույրով, ծնկային մասերում կարված  ծնկակալներով, 

փողքերի ներքնամասը կարված կարգավորող երկու կոճակ օղակներով, 

ժապավենաթելով,  

գ. կեպի` կտորի պատկերը թվային, (պաշտպանիչ գույնի) կոշտ հովհարով, որի 

վերևի կենտրոնական մասում կարված Արցախի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական  ծառայության տարբերանշանով.         

2) բաճկոն՝ ձմեռային տաք գլխարկով, 

ա. բաճկոն՝ կտորի պատկերը թվային (պաշտպանիչ գույնի), անջրաթափանց 

ծածկույթով, կոճկված շղթայով և վեց կոճակ օղակներով, առաջնամասում մշակված 

վրադիր չորս գրպաններ` կափույրներով, կրծքամասի աջ գրպանի կափույրի վրա 

ամրացված`  «STATE SERVICE OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE AR», իսկ ձախ 

գրպանի կափույրի վրա` արյան կարգի տարբերանշանները, կրծքամասի ձախ 

գրպանի կենտրոնում ամրացված՝ Արցախի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական  ծառայության տարբերանշանը, բաճկոնի աջ թևքին 

ամրացված՝ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  

ծառայության խորհրդանիշը, իսկ ձախ թևքին՝ Արցախի Հանրապետության  դրոշը, 

ներքևում՝ «ԱՐՑԱԽ» և Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական  ծառայության թևքանշանը: Բաճկոնին միացված է անջրաթափանց 

գործվածքից գլխանոց և մորթե օձիք,  

բ. ձմեռային  գլխարկ՝ կտորի պատկերը թվային, (պաշտպանիչ գույնի) 

անջրաթափանց ծածկույթով, կոշտ հովհարով, կարակուլե մորթուց ականջակալներով 

և ծոծրակամասով, հովհարի վերևի կենտրոնական մասում կարված՝ Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

տարբերանշանը. 

3) կոշիկ՝ երկարաճիտք, սև գույնի, կիսալաքապատ բնական կաշվից, ճտքերի 

բարձրությունը 40 սանտիմետր, վերին եզրերը կարմիր կաշվե եզրաքուղերով. 

4) կաշեգոտի՝ գեներալի, Արցախի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական  ծառայության խորհրդանիշի պատկեր ունեցող 30X50 

միլիմետր մետաղյա ճարմանդով: 

 

 

 

 



            III. ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ, ԱՎԱԳ,  ՄԻՋԻՆ ԵՎ 

 ԿՐՏՍԵՐ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՄ 

 

5. Փրկարարական ծառայության գլխավոր, ավագ, միջին և կրտսեր կոչումներ 

ունեցող ծառայողների տոնական համազգեստն իր մեջ ներառում է՝    

         

 1) գլխարկ՝ (նկար 1) մուգ փիրուզագույն կիսաբրդյա կտորից, սև լաքապատ 

հովհարով, գլխարկաբոլորքին ոսկեգույն կոճակներով ամրացված զարդապարանով, 

գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2 միլիմետր լայնքով 

կարմիր մահուդից երիզ, առջևի կենտրոնական մասում ամրացված է 80 x 54 միլիմետր 

կոկարդ՝ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության խորհրդանշանով. 

2) վերարկու` ձմեռային (նկար 3) մուգ փիրուզագույն, կիսաբրդյա կտորից, 

լանջափեշերը կոճկվում են երեք ոսկեգույն կոճակներով, ներքևի մասում երկու  

ներկարված գրպաններ` կափույրով, երկշերտ օձիքով և գոտիով, ձախ 

կրծքավանդակին մեկ ներկարված գրպանով: Ուսադիրները` կարովի, ոսկեգույն, 

եզրագծերը կարմիր և հնգաթև ուռուցիկ աստղերով՝ կոչմանը համապատասխան.  

3) կոստյում տոնական համազգեստի (նկար 1) 

ա. բաճկոն՝ մուգ փիրուզագույն կիսաբրդյա կտորից, մետաքսյա աստառով, մեկ 

շարքով տեղադրված 22 միլիմետր չորս ոսկեգույն կոճակներով՝ Արցախի 

Հանրապետության զինանշանով, երկու ներկարված գրպանով` կափույրներով և 

երկու  ծոցագրպանով, օձիքի ստորին հատվածում ամրացված մեկական Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

տարբերանշանով, ձախ թևքին ասեղնագործված է Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության խորհրդանիշը, ուսադիրները` 

կարովի, ոսկեգույն, եզրագծերը կարմիր և հնգաթև ուռուցիկ աստղեր՝ կոչմանը 

համապատասխան, 

բ. տաբատ՝ մուգ փիրուզագույն, կիսաբրդյա կտորից, ներկարված երկու 

կողային գրպաններով, հետևի մասում մեկ գրպան` կափույրով: Կողային կարերում 

կարմիր մահուդից երիզներ, 

գ. գոտի՝ դեղին գույնի մետաքսե գործվածքից, կոճկվում է 30 x 50 միլիմետր 

արույրե ճարմանդով, Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական  ծառայության խորհրդանիշով, վերին և ստորին հատվածներուվ անցնում է 

մուգ փիրուզագույն եզրակար, 

դ. վերնաշապիկ՝ սպիտակ գույնի, երկարաթև, ծալովի օձիքով, կրծքամասում` 

կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններով, ուղիղ գոտիով, կոճկվում 

է ութ կոճակով, ուսերին ուսադիրների  ամրակներով, 

ե. փողկապ՝ սև գույնի, ոսկեգույն ամրակով` Արցախի Հանրապետության 

խորհրդանիշով, 

զ. ձեռնոց՝ սպիտակ տրիկոտաժե գործվածքից, հնգամատնյա, երեսամասը 

դեկորատիվ կարագծերով, 

է. շարֆ՝ (կաշնե) մուգ փիրուզագույն, կիսաբրդյա կտորից 125 x 24 սանտիմետր 

չափսի, 

ը. սվիտեր՝  կապույտ գույնի, բրդյա, անթև, ուսերը պատված մուգ կապույտ 

կտորով, հանովի ուսանշաններով, ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիրով, 

գրպան՝ կափույրով, կենտրոնում կոճակով, օձիքը` սրտաձև  բացվածքով: 

6.Ամենօրյա համազգեստն իր մեջ ներառում է՝            

1) կոստյում՝  (նկար 4) 

ա. բաճկոն՝ կիսաբամբակյա կտորից, ուղիղ գոտիով, ծալովի օձիքով, 

ուսանշանները` հանովի, կոճկվում է շղթայով՝ կտորով երեսպատված, ներքևի 

մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններով՝ առանց կափույրի, շղթայով, 

կրծքամասի աջ գրպանի կափույրի վրա ամրացված` «STATE SERVICE OF 



EMERGENCY SITUATIONS OF THE AR», իսկ ձախ գրպանի կափույրի վրա` արյան 

կարգի տարբերանշանները, կրծքամասի ձախ գրպանի կենտրոնում ամրացված՝ 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

տարբերանշանը: Բաճկոնի աջ թևքին ամրացված՝ Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության խորհրդանիշը, իսկ ձախ 

թևքին՝ Արցախի Հանրապետության  դրոշը, ներքևում՝ «ԱՐՑԱԽ» և Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

թևքանշանը, ուսադիրները համազգեստի գունավորմամբ` ասեղնագործված դեղին 

ուղղանկյունաձև գծերով՝ կոչմանը համապատասխան, հնգաթև ուռուցիկ աստղերով, 

ուսադիրները` կարովի, ոսկեգույն, եզրագծերը կարմիր և հնգաթև ուռուցիկ աստղեր՝ 

կոչմանը համապատասխան, 

բ. տաբատ` ազատթող փողքերով, երկուկողային ներկարված գրպանով, հետևի 

մասում` մեկ գրպան` կափույրով, 

գ. կեպի`  փիրուզագույն` կտորի պատկերը թվային, կոշտ հովհարով, վերևի 

կենտրոնական մասում կարված՝ Արցախի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական  ծառայության տարբերանշանով. 

2) սվիտեր` սրտաձև բացվածքով, երկարաթև, կապույտ կամ պաշտպանիչ 

գույնի, բրդյա, ուսերը պատված մուգ կապույտ կամ շագանակագույն կտորով, հանովի 

ուսանշաններով, ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիրով, գրպան՝ 

կափույրով, կենտրոնում` կոճակով, օձիքը` սրտաձև կամ շրջանաձև բացվածքով. 

3) բաճկոն՝ ձմեռային, տաք գլխարկով,  (նկար 7) 

ա. բաճկոն՝ ձմեռային տաք ներդիրով, փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով 

կոճկվող ռեզինե գոտիով,  օձիքը` արհեստական մորթուց՝ մուգ կապույտ կամ սև 

գույնի (հանովի), լայն ամրակներով ամրացված հանովի գլխանոցով, բաճկոնը երկու 

կողային գրպաններով, ձախ թևքի վրա կափույրով գրպանով, առաջնամասում 

մշակված են վրադիր երկու գրպաններ` կափույրներով, կրծքամասի աջ գրպանի 

կափույրի վրա ամրացված` «STATE SERVICE OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE 

AR», իսկ ձախ գրպանի կափույրի վրա` արյան կարգի տարբերանշանները, 

կրծքամասի ձախ գրպանի կենտրոնում ամրացված՝ Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության տարբերանշանը, աջ թևքին 

ամրացված՝ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  

ծառայության խորհրդանիշը, իսկ ձախ թևքին՝ Արցախի Հանրապետության  դրոշը, 

ներքևում՝ «ԱՐՑԱԽ» և Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական  ծառայության թևքանշանը, ուսանշանները՝ համազգեստի գունավորմամբ, 

հագցնովի՝ կոչմանը համապատասխան, 

բ. գլխարկ` ձմեռային, բաղկացած  թասակից, ականջակալներից, ճակատային 

մասից և կոշտ հովհարից,  վերևի կենտրոնական մասում կարված՝ Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

տարբերանշանով, ականջակալները մշակված՝ կարակուլե մորթուց. 

4) շապիկ (մայկա)՝ կարճաթև, բամբակյա կտորից, կապույտ կամ պաշտպանիչ 

գույնի, կլորավուն օձիքով, ձախ թևքին` Արցախի Հանրապետության դրոշը, մեջքին` 

«ԱԻՊԾ ԱՐՑԱԽ». 

5) ձեռնոց՝  ձմեռային, ամենօրյա, հնգամատ, փիրուզագույն կամ շագանակա-

գույն խիտ բրդյա գործվածքից. 

6) կոշիկ՝  կարված սև բնական կաշվից. 

7) կոշիկ՝ կարճաճիտք, մորթե  ներդիրով, կարված  սև, բնական կաշվից, 

միջադիրը` բիազ կամ համանման: 

7.Դաշտային համազգեստն իր մեջ ներառում է՝            

1) կոստյում` (նկար 5) 

ա. բաճկոն` բամբակյա (պաշտպանիչ գույնի) կենտրոնական ներքին կողային 

կոճկվածքով, ծալովի օձիքով, առջևի մասում տեղադրված են 2 վրադիր գրպաններ, 

կրծքամասի աջ գրպանի կափույրի վրա ամրացված՝ «STATE SERVICE OF 



EMERGENCY SITUATIONS OF THE AR», իսկ ձախ գրպանի կափույրի վրա` արյան 

կարգի տարբերանշանները, կրծքամասի ձախ գրպանի կենտրոնում ամրացված՝ 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

տարբերանշանը: Բաճկոնի աջ թևքին ամրացված է Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության խորհրդանիշը, իսկ ձախ 

թևքին՝ Արցախի Հանրապետության  դրոշը, ներքևում՝ «ԱՐՑԱԽ» և Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

թևքանշանը, թևերը երկկարանի, արմունկի մասում կարված են մանժետներ, բաճկոնի 

ներքնամասը  կարված է գոտիով, կողերը կարված են ձգաերիզներով, թևատակի 

ներքնամասում օդափոխիչ օղակներ, ուսանշանները՝ համազգեստի գունավորմամբ` 

հագցնովի, կոչմանը համապատասխան հնգաթև ուռուցիկ աստղերով, 

բ. տաբատ` բամբակյա, (պաշտպանիչ գույնի) կարված գոտիով, առջևի մասը 

կոճկվում է շղթայով` երեսապատված կտորով,  երկու  կողային ներկարված  

գրպանով, հետևի մասում երկու  գրպան` կափույրով, նեքևի մասում երկկողմանի 

վրադիր թեք ծավալային  գրպաններ կափույրով, ծնկային մասերում կարված են 

ծնկակալներ, տաբատի փողքերի ներքնամասը կարված է կարգավորող երկու կոճակ 

օղակներով, ժապավենաթելով,    

 գ. կեպի`  կտորի պատկերը թվային, կոշտ հովհարով, որի վերևի կենտրոնա-

կան մասում կարված է Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական  ծառայության տարբերանշանը. 

2) բաճկոն՝  ձմեռային, տաք գլխարկով, (նկար 8) 

ա. բաճկոն՝ կտորի պատկերը թվային, անջրաթափանց ծածկույթով, կոճկվում է 

շղթայով և վեց կոճակօղակներով, առաջնամասում մշակված են վրադիր 4 գրպաններ` 

կափույրներով, կրծքամասի աջ գրպանի կափույրի վրա ամրացված` «STATE SERVICE 

OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE AR», իսկ ձախ գրպանի կափույրի վրա` արյան 

կարգի տարբերանշանները, կրծքամասի ձախ գրպանի կենտրոնում ամրացված՝ 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

տարբերանշանը, բաճկոնի աջ թևքին ամրացված է Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության խորհրդանիշը, իսկ ձախ 

թևքին՝ Արցախի Հանրապետության  դրոշը, ներքևում՝ «ԱՐՑԱԽ» և Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

թևքանշանը, բաճկոնին միացված է անջրաթափանց գործվածքից գլխանոց և մորթե 

օձիք, ուսանշանները՝ համազգեստի գունավորմամբ` հագցնովի, կոչմանը 

համապատասխան հնգաթև ուռուցիկ աստղերով, 

 բ. ձմեռային  գլխարկ՝ կտորի պատկերը թվային, անջրաթափանց ծածկույթով, 

կոշտ հովհարով, կարակուլե մորթուց ականջակալներով և ծոծրակամասով, հովհարի 

վերևի կենտրոնական մասում կարված է Արցախի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական ծառայության տարբերանշանը. 

3) կոշիկ` երկարաճիտք, (նկար 13) բնական յուֆտե կաշվից, գույնը սև, 

տակացուն միաշերտ, պոլիուրետանային մաշվածադիմացկուն ռետինից, կոշիկը 

ոտքին հարմարեցվում է ճտքերի վրա ամրացված վեցական մետաղյա օղակներով 

անցնող կոշկաքուղերով. 

4) կաշեգոտի` սպայական, 50 մմ լայնությամբ, մետաղյա ճարմանդով: 
 

IV. ԿԻՆ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՄ 

 

8. Կին փրկարարի տոնական համազգեստն իր մեջ ներառում է՝ 

1) պիլոտկա՝ (կանացի գլխարկ) (նկար 2) մուգ փիրուզագույն, կիսաբրդյա 

կտորից, վերծալված եզրակարերը կարմիր մահուդե երիզով, առջևի կենտրոնական 

մասում ամրացված՝ 80x54 միլիմետր կոկարդ Արցախի Հանրապետության արտա-

կարգ իրավիճակների պետական ծառայության խորհրդանշանով. 



2) վերարկու` ձմեռային մուգ փիրուզագույն, կիսաբրդյա կտորից, 

լանջափեշերը կոճկվում են երեք ոսկեգույն կոճակներով, ներքևի մասում երկու 

ներկարված գրպաններ` կափույրով, երկշերտ օձիքով և գոտիով, ձախ 

կրծքավանդակին մեկ ներկարված գրպան, ուսադիրները` կարովի, ոսկեգույն, 

եզրագծերը կարմիր և հնգաթև ուռուցիկ աստղերով՝ կոչմանը համապատասխան. 

3) կոստյում կանացի տոնական՝ (նկար 2) 

ա. բաճկոն՝ մուգ փիրուզագույն կիսաբրդյա կտորից, մետաքսյա աստառով, մեկ 

շարքով տեղադրված 22 միլիմետր երեք ոսկեգույն կոճակներով, ունի երկու  վրադիր 

գրպաններ` կափույրներով, օձիքի ստորին հատվածում ամրացված մեկական 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

տարբերանշանը, ձախ թևքին ասեղնագործված՝ Արցախի Հանրապետության արտա-

կարգ իրավիճակների պետական  ծառայության խորհրդանիշը, ուսադիրները` 

կարովի, ոսկեգույն, եզրագծերը կարմիր և հնգաթև ուռուցիկ աստղերով՝ կոչմանը 

համապատասխան, 

 բ. կիսաշրջազգեստ՝ մուգ փիրուզագույն կիսաբրդյա կտորից, մետաքսյա 

աստառով, պարզ ձևի, գոտիով, հետևի մասը` կենտրոնակարով և բաց դարձածալով, 

գ. փողկապ՝ սև գույնի, ոսկեգույն ամրակով`  Արցախի Հանրապետության 

խորհրդանիշով, 

դ. ձեռնոց՝ սպիտակ տրիկոտաժե գործվածքից, հնգամատնյա, երեսամասը 

դեկորատիվ կարագծերով, 

ե. շարֆ՝ (կաշնե) մուգ փիրուզագույն, կիսաբրդյա կտորից 125 x 24 սանտիմետր, 

զ. վերնաշապիկ` կանացի, սպիտակ գույնի, երկարաթև, ծալովի օձիքով, 

կրծքամասում` կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններով, ուղիղ 

գոտիով, կոճկվում է ութ կոճակով, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, 

է. սվիտեր` սրտաձև բացվածքով, անթև, կապույտ գույնի, բրդյա, ուսերը 

պատված մուգ կապույտ կտորով, հանովի ուսանշաններով, ձախ կրծքավանդակին 

շերտակարով վրադիր, կափույրով գրպան, կենտրոնում կոճակով, օձիքը` սրտաձև  

բացվածքով: 

9. Կին փրկարարի ամենօրյա համազգեստն իր մեջ ներառում է՝ 

1) կոստյում` (նկար 4)  

ա. բաճկոն՝ փիրուզագույն կիսաբամբակյա կտորից, ուղիղ գոտիով, ծալովի 

օձիքով, ուսանշանները`  հանովի, կոճկվում է շղթայով, երեսապատված է կտորով, 

ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններով, առանց կափույրի, 

շղթայով, կրծքամասի աջ գրպանի կափույրի վրա ամրացված` «STATE SERVICE OF 

EMERGENCY SITUATIONS OF THE AR», իսկ ձախ գրպանի կափույրի վրա` արյան 

կարգի տարբերանշանները, կրծքամասի ձախ գրպանի կենտրոնում ամրացված՝ 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

տարբերանշանը, բաճկոնի աջ թևքին ամրացված՝ Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության խորհրդանիշը, իսկ ձախ 

թևքին՝ Արցախի Հանրապետության  դրոշը, ներքևում՝ «ԱՐՑԱԽ» և Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

թևքանշանը: Ուսադիրները համազգեստի գունավորմամբ` ասեղնագործված դեղին 

ուղղանկյունաձև գծերով, կոչմանը համապատասխան հնգաթև ուռուցիկ աստղերով, 

բ. տաբատը` ազատթող փողքերով, երկու կողային ներկարված գրպանով, 

հետևի մասում` մեկ գրպան` կափույրով, 

գ. կեպի`  փիրուզագույն, կտորի պատկերը թվային, կոշտ հովհարով, որի 

վերևի կենտրոնական մասում կարվում է Արցախի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական  ծառայության տարբերանշանը.     

2) բաճկոն ձմեռային՝ գլխարկով (նկար 7) 

ա. բաճկոն՝ փիրուզագույն, կիսաբամբակյա կտորից ձմեռային տաք ներդիրով 

փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով կոճկվող ռեզինե գոտիով, օձիքը` արհեստական 

մորթուց, մուգ կապույտ կամ սև գույնի (հանովի), որին լայն ամրակներով ամրացված 



է հանովի գլխանոց, բաճկոնը երկու կողային գրպաններով, ձախ թևքի վրա կափույրով 

գրպան, առաջնամասում մշակված են վրադիր երկու գրպաններ` կափույրներով, 

կրծքամասի աջ գրպանի կափույրի վրա ամրացված «STATE SERVICE OF EMERGENCY 

SITUATIONS OF THE AR», իսկ ձախ գրպանի կափույրի վրա` արյան կարգի 

տարբերանշանները, կրծքամասի ձախ գրպանի կենտրոնում ամրացված՝ Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

տարբերանշանը: Բաճկոնի աջ թևքին ամրացված է Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության խորհրդանիշը, իսկ ձախ 

թևքին՝ Արցախի Հանրապետության  դրոշը,  ներքևում՝ «ԱՐՑԱԽ» և Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ  իրավիճակների պետական  ծառայության 

թևքանշանը: Ուսանշանները` համազգեստի գունավորմամբ, հագցնովի՝ կոչմանը 

համապատասխան, 

բ. գլխարկ` ձմեռային, բաղկացած  թասակից, ականջակալներից, ճակատային 

մասից և կոշտ հովհարից,  վերևի կենտրոնական մասում կարված՝ Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ  իրավիճակների պետական  ծառայության 

տարբերանշանը, ականջակալները մշակված՝ արհեստական մորթուց.     

3) սվիտեր` շրջանաձև  բացվածքով, երկարաթև, կապույտ գույնի, բրդյա, 

ուսերը պատված  մուգ կապույտ կտորով, հանովի ուսանշաններով, ձախ 

կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր, կափույրով գրպան, կենտրոնում` կոճակով, 

օձիքը` սրտաձև կամ շրջանաձև բացվածքով.        

4) ձեռնոց՝ ձմեռային, հնգամատ, փիրուզագույն կամ շագանակագույն խիտ 

բրդյա գործվածքից. 

5) կոշիկ՝  կարված սև բնական կաշվից. 

6) կոշիկ` կարճաճիտք մորթե ներդիրով, կարված սև բնական կաշվից, 

միջադիրը` բիազ կամ համանման. 

7) շապիկ՝ (մայկա) կարճաթև, բամբակյա կտորից, կապույտ, կլորավուն 

օձիքով, ձախ թևքին` Արցախի Հանրապետության դրոշը, մեջքին՝ «ԱԻՊԾ ԱՐՑԱԽ»: 

 

V. ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՍԵՐ (ՓՐԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ  

ՀՐՇԵՋ-ՓՐԿԱՐԱՐՆԵՐԻ) ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ  

ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՄ 

 

10. Փրկարարների և հրշեջ-փրկարարների աշխատանքային համազգեստն իր 

մեջ ներառում է՝ 

1) աշխատանքային  համազգեստ՝  կեպիով (նկար 6) 

ա. բաճկոն՝ մուգ կապույտ կտորից, մեջքի, կրծքավանդակի և տաբատի 

ծնկնամասերում լուսարձակող ժապավեններով, կրծքավանդակի կենտրոնական 

մասում ամրացված կոչման տարբերանշանով, կրծքավանդակի ձախ կողմում` 

լուսարձակող ժապավենի վերևի մասում ամրացված՝ արյան կարգի 

տարբերանշանները, իսկ աջ կողմում՝ փրկարար կամ հրշեջ-փրկարար 

տարբերանշանները, մեջքին` լուսարձակող ժապավենից վերև, կենտրոնական 

մասում գրված՝ «ԱԻՊԾ ԱՐՑԱԽ», ուսանշանները` համազգեստի գունավորմամբ, 

հագցնովի՝ կոչմանը համապատասխան, 

բ. տաբատ`  երկու  ներկարված կողային գրպանով, ծնկամասում` կափույրով 

գրպան, հետևի   մասում ներկարված երկու կափույրով գրպան, ամրացվում են 

կոճակով, ներքևի մասում  երկու լուսարձակող ժապավենով. 

2) թիկնոց՝ հատուկ պաշտպանիչ աշխատանքային հագուստ` վատ եղանակից 

և ցրտից պաշտպանվելու համար` կապույտ կամ կարմիր գույնի պոլիէթիլենից (50-70 

միկրոն հաստությամբ) էլաստիկ, բաղկացած տաբատից և կիսաբաճկոնից՝ ներս 

ընկած թաքնված  գրպաններով, վերևից ներքև ձգվող լուսարձակող ժապավեններով, 

երկու շղթայով առանձնացվող օձիքով և հանովի գլխարկով, օդափոխիչ հատուկ 

անցքերով. 



3) կոմբինեզոն փրկարարի՝ (նկար 10) տաք ներդիրով, դեպի առաջ թեքված 

շղթայով փակվող գրպաններով, լուսարձակող մանժետներով, լրացուցիչ ներս մտնող 

ռեզինե գրկող ներդիրով. 

4) բաճկոն ձմեռային՝  գլխանոցով  (նկար 11) վատ եղանակից և ցրտից 

պաշտպանվելու համար` նարնջագույն, ներքևի մասը մուգ կապույտ, որը կիսվում է 

լուսարձակող ժապավենով,  պոլիէթիլենից՝ (50-70 միկրոն հաստությամբ) էլաստիկ, 

երկու կողային վեր բարձրացող գրպանով, շղթայով, կրծքամասում` մեկ գրպանով, 

օձիքն ուղղաձիգ դեպի վերև, թևերը` լայն մանժետներով, կրծքամասի ձախ գրպանի 

կափույրի վրա ամրացված` «RS OF ARTSAKH», իսկ կրծքամասի աջ կողմում` արյան 

կարգի տարբերանշանները, կրծքամասի ձախ գրպանի կենտրոնում ամրացված՝ 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

տարբերանշանը, բաճկոնի աջ թևքին ամրացված՝ Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության խորհրդանիշը, իսկ ձախ 

թևքին՝ Արցախի Հանրապետության  դրոշը, ներքևում՝ «ԱՐՑԱԽ» և Արցախի Հանրա-

պետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության թևքանշանը, 

բաճկոնի մեջքի վերևի հատվածում ասեղնագործված՝ «ԱԻՊԾ ԱՐՑԱԽ». Ուսանշան-

ները` համազգեստի գունավորմամբ, հագցնովի՝ կոչմանը համապատասխան. 

5) կեպի` մուգ կապույտ կտորից, կոշտ հովհարով, վերևի կենտրոնական 

մասում կարված՝ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական  ծառայության տարբերանշանով. 

6) փրկարարի ժիլետ` (նկար 9) մուգ փիրուզագույն պոլիէթիլենից (50-70 

միկրոն հաստությամբ)` էլաստիկ, վեց գրպանով՝ ռադիոկայանի, կեռիկների, փոկերի 

և անհրաժեշտ իրերի համար, թիկունքին լուսարձակող ժապավեններով. 

7) գոտեփոկ ճարմանդով՝ փրկարարական ծառայության խորհրդանիշի 

պատկեր ունեցող 30X50 միլիմետր մետաղյա ճարմանդով. 

8) կոշիկ  երկարաճիտք՝  (նկար 13) բնական յուֆտե կաշվից, գույնը սև, 

տակացուն միաշերտ, պոլիուրետանային մաշվածադիմացկուն ռետինից, կոշիկը 

ոտքին հարմարեցվում է ճտքերի վրա ամրացված վեցական մետաղյա օղակներով 

անցնող կոշկաքուղերով.    

9) կոստյում` ամենօրյա, կեպիով  (նկար 5) 

ա. բաճկոն՝ բամբակյա (պաշտպանիչ գույնի), կենտրոնական ներքին կողային 

կոճկվածքով, ծալովի օձիքով, առջևի մասում տեղադրված երկու  վրադիր 

գրպաններով, կրծքամասի աջ գրպանի կափույրի վրա ամրացված` «STATE SERVICE 

OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE AR», իսկ ձախ գրպանի կափույրի վրա` արյան 

կարգի տարբերանշանները, կրծքամասի ձախ գրպանի կենտրոնում ամրացված՝ 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

տարբերանշանը, բաճկոնի աջ թևքին ամրացված՝ Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության խորհրդանիշը, իսկ ձախ 

թևքին՝ Արցախի Հանրապետության  դրոշը, ներքևում՝ «ԱՐՑԱԽ» և Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական  ծառայության 

թևքանշանը, բաճկոնի մեջքի կենտրոնական հատվածում ասեղնագործված՝ «ԱԻՊԾ 

ԱՐՑԱԽ», թևերը՝ երկկարանի, արմունկի մասում կարված մանժետներով, բաճկոնի 

ներքնամասը  կարված գոտիով, կողերը կարված  ձգաերիզներով, թևատակի 

ներքնամասում օդափոխիչ օղակներով, ուսադիրները համազգեստի գունավորմամբ` 

ասեղնագործված դեղին ուղղանկյունաձև գծերով, կոչմանը համապատասխան 

հնգաթև ուռուցիկ աստղերով, 

բ. տաբատ` բամբակյա  (պաշտպանիչ  գույնի), կարված  գոտիով, առջևի մասը 

կոճկված շղթայով` երեսապատված կտորով, երկու կողային ներկարված գրպանով, 

հետևի մասում երկու գրպան` կափույրով, ներքևի մասում երկկողմանի վրադիր թեք 

ծավալային  գրպաններ՝ կափույրով, ծնկային մասերում կարված ծնկակալներով, 

տաբատի փողքերի ներքնամասը կարված կարգավորող երկու կոճակօղակներով, 

ժապավենաթելով,    



գ. կեպի` կտորի պատկերը թվային, կոշտ հովհարով, վերևի կենտրոնական 

մասում կարված՝ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության տարբերանշանը.    

10) բաճկոն ձմեռային`ամենօրյա համազգեստի, գլխարկով (նկար 8) 

ա. բաճկոն`  կտորի պատկերը թվային, անջրաթափանց ծածկույթով, կոճկված 

շղթայով և վեց կոճակօղակներով, առաջնամասում մշակված վրադիր չորս 

գրպաններ` կափույրներով, կրծքամասի աջ գրպանի կափույրի վրա ամրացված` 

«STATE SERVICE OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE AR», իսկ ձախ գրպանի 

կափույրի վրա` արյան կարգի տարբերանշանները, կրծքամասի ձախ գրպանի 

կենտրոնում ամրացված՝ Արցախի Հանրապետության արտակարգ  իրավիճակների 

պետական ծառայության տարբերանշանը, բաճկոնի աջ թևքին ամրացված՝ Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ  իրավիճակների պետական  ծառայության խորհրդա-

նիշը, իսկ ձախ թևքին՝ Արցախի Հանրապետության  դրոշը, ներքևում՝ «ԱՐՑԱԽ» և 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ  իրավիճակների պետական  ծառայության 

թևքանշանը, բաճկոնին  միացված է  անջրաթափանց  գործվածքից  գլխանոց  և  մորթե 

օձիք, ուսանշանները` համազգեստի գունավորմամբ, հագցնովի՝ կոչմանը 

համապատասխան, 

բ. ձմեռային  գլխարկ՝ կտորի պատկերը թվային, անջրաթափանց ծածկույթով, 

կոշտ հովհարով, կարակուլե  մորթուց  ականջակալներով և ծոծրակամասով, 

հովհարի վերևի կենտրոնական մասում կարված՝ Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ  իրավիճակների պետական ծառայության խորհրդանիշը.        

11) սվիտեր` շրջանաձև բացվածքով, երկարաթև, պաշտպանիչ գույնի, բրդյա, 

ուսերը պատված շագանակագույն կտորով, հանովի ուսանշաններով, ձախ 

կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր, գրպան՝ կափույրով, կենտրոնում` կոճակով. 

12) շապիկ (մայկա)` կարճաթև, բամբակյա, կապույտ կամ պաշտպանիչ գույնի, 

կլորավուն օձիքով, ձախ թևքին` Արցախի Հանրապետության դրոշը, մեջքին` «ԱԻՊԾ  

ԱՐՑԱԽ».   

13) ձեռնոց ձմեռային՝  հնգամատ, պաշտպանիչ գույնի,  խիտ բրդյա 

գործվածքից. 

14) կոշիկ ամենօրյա՝ կարված սև բնական կաշվից:  

 

VI. ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ  

ՀԱՏՈՒԿ (ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ) ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՄ 

 

11. Փրկարարական ծառայողների հատուկ (պաշտպանիչ) համազգեստն իր մեջ 

ներառում է՝ 

1) հրշեջի մարտական համազգեստ՝ (նկար 12) բաղկացած սաղավարտից, 

բաճկոնից, տաբատից, ձեռնոցներից և երկարաճիտք կոշիկներից, ջերմադիմացկուն  

կտորից, բաճկոնի կրծքավանդակին, մեջքին, ձեռնոցներին, թևքերի և տաբատի 

ստորին հատվածներում դեղնականաչավուն և արծաթագույն լուսարձակող 

ժապավեններից: Բաճկոնը կոճկվում է փակ շղթայով և երեք մետաղյա ամրակներով, 

կողային հատվածներում մեկական ծավալուն գրպաններ` կափույրներով: Կոշիկները 

ջերմադիմացկուն, քթամասը հարվածադիմացկուն. 

2) փրկարարի սաղավարտ՝ պաշտպանող սաղավարտ, նախատեսված ընկնող 

առարկաներից և թռչող մանր մասնիկներից գլուխը և դեմքը պաշտպանելու համար,  

կազմված է գլխարկից, դիմային թափանցիկ վահանից կախոցով, ամորտիզացիոն 

համակարգից,  գլխարկը պատրաստված է սպիտակ գույնի պոլիկարբոնատից, իսկ 

վահանը կազմված է թափանցիկ պոլիկարբոնատից և ամրացված է սաղավարտին: 

Կրունկային միացությունը ապահովում է գլխարկի ազատ փոխադրումը 

աշխատանքային և ոչ աշխատանքային դիրքում. 

3) փրկարարի գոտի՝ կազմված երկառանցքային ճարմանդից, բրայից, 

զսպանակակեռից, հանգույցից, գոտու  ժապավենից, պահոցից, մամլիչը և մամլիչի 



կցասեղը  ապահովում են գոտու պինդ ֆիքսումը հրշեջ-փրկարարի գոտկատեղին, 

կատարինապահը ապահովում է հուսալի կապ կատարինի և հրշեջ-փրկարարական 

գոտու հետ, իսկ հանգույցը` կատարինի տեղադրումը և դրա տեղավորումը հրշեջ-

փրկարարական գոտում. 

4) երկարաճիտք կոշիկներ՝ (նկար 13) հրակայուն, ջրակայուն, կոշիկի 

երեսացուն կազմված ռետինե և կտորե շերտերից, որոնք միանում են տակացուին 

սոսնձվելու և վուլկանացման եղանակով, Տակացուն և քթամասն ունեն պողպատե 

միջադիրներ՝ էլեկտրական հոսանքից անտիստատիկ պաշտպանվածությամբ: 

 

VII. ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐ 

 

12. Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության խորհրդանիշները և ծառայողների համազգեստի տարբերանշաններն 

են` 

1) խորհրդանիշ՝ (նկար 14) վահանաձև շերտ, 120 միլիմետր երկարությամբ, 

միջնամաuի լայնությունը` 80 միլիմետր, վահանից դուրu են գալիu կապույտ և 

նարնջագույն երկու ուղղանկյուն երիզներ` 20 միլիմետր լայնությամբ և 105 միլիմետր 

երկարությամբ: Վահանի միջնամաuում պատկերված է նարնջագույն  շրջան, որի 

կենտրոնում քաղաքացիական պաշտպանությունը և փրկարարությունը խորհրդա-

նշող հավաuարակողմ եռանկյունաձև կապույտ  տարբերանշանն է` կողմի 20 

միլիմետր երկարությամբ, շրջանը երիզում է 15 միլիմետր լայնությամբ արծաթագույն 

փրկարար oղակը` բաժանված 12 թերթիկների, որոնք իրարից բաժանված են 

ճառագայթաձև, 2 միլիմետր լայնությամբ, բաց նարնջագույն գծերով, որոնց լծորդումը 

կատարված է շրջանի կենտրոնից և խորհրդանշում է արև ու հավերժություն, հաջորդ 

շերտը Արցախի Հանրապետության  դրոշի եռագույն oղակն է` 5 միլիմետր 

լայնությամբ իրարից բաժանված գծերով: Խորհրդանիշը երիզված է 2 միլիմետր 

լայնությամբ uպիտակ փրկարար պարանով և 10 միլիմետր լայնությամբ, կապույտ 

երկինքը խորհրդանշող, շրջանաձև երիզով, որի վրա հայերենով գրված է «ԱՀ ԱԻ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ», իuկ ներքևի մաuում անգլերենով՝ «STATE SERVICE OF 

EMERGENCY SITUATIONS OF THE AR».   

2) ծառայողների համազգեստի թևքի տարբերանշան՝ (նկար 14) արտակարգ 

իրավիճակների պետական ծառայության միասնական տարբերանշան՝ վահանաձև, 

վերևի մասում ասեղնագործված է «ԱԻՊԾ» անվանումը, կենտրոնում հին հայկական 

ութաթև աստղ, որը կառուցվում է 2 խորանարդի (մեծ և փոքր) հատումից: Ութաթև 

աստղի կենտրոնում պատկերված է նարնջագույն  շրջան, որի կենտրոնում 

քաղաքացիական պաշտպանությունը և փրկարարությունը խորհրդանշող 

հավաuարակողմ եռանկյունաձև կապույտ  տարբերանշանն է: Կարվում է ձախ թևքի 

վրա՝ վերևի կետից մինչև նշանը` 90 մմ տարածությամբ. 

3) ծառայողների համազգեստի տարբերանշան՝ (նկար 14) արտակարգ 

իրավիճակների պետական ծառայության միասնական տարբերանշան` շրջանաձև, 

շրջանաձև երիզով հայերենով գրված է «ԱՀ ԱԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ», իuկ 

ներքևի մաuում անգլերենով՝ «STATE SERVICE OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE 

AR», կենտրոնում հին հայկական «Ութաթև աստղ» է, որը կառուցվում է 2 խորանարդի 

(մեծ և փոքր) հատումից, ութաթև աստղի կենտրոնում պատկերված է նարնջագույն  

շրջան, որի կենտրոնում քաղաքացիական պաշտպանությունը և փրկարարությունը 

խորհրդանշող հավաuարակողմ եռանկյունաձև կապույտ տարբերանշանն է: 

Տարբերանշանը խորհրդանշում է Արցախի Հանրապետության արտակարգ  իրավի-

ճակների պետական ծառայությունը, որը կրում  են  համազգեստի դիմային մասում.  

4) ութաթև մետաղական խորհրդանիշ՝ (նկար 15) ոսկեգույն, ներսը հավասա-

րակողմ  եռանկյունի,  խորհրդանիշը՝  միջազգային փրկարարական և  քաղաքացիա-

կան  պաշտպանության, որը կառուցվում է 2 խորանարդի (մեծ և փոքր) հատումից և 

նշանակում է օգնություն երկրագնդի բոլոր ուղղություններով, խորհրդանիշի 



կենտրոնում տեղավորված է քաղաքացիական պաշտպանությունը խորհրդանշող 

եռանկյունաձև տարբերանշանը, խորհրդանիշը փակցվում է համազգեստի օձիքի 

դիմային մասում կամ ուսանշանի վրա. 

5) կոճակներ՝ (նկար 15) մետաղյա, կլոր, ոսկեգույն, 22 միլիմետր և 14 միլիմետր 

չափսերի` Արցախի  Հանրապետության զինանշանով. 

6) հրշեջի տարբերանշան՝ (նկար 15)  հրշեջի սաղավարտ՝  կենտրոնում իրար 

հատվող  խաչաձև, դրոշի բռնակ հիշեցնող հրդեհամարման մետաղյա փողրակներով. 

7) քաղաքացիական պաշտպանության միջազգային տարբերանշան՝ (նկար 15) 

կապույտ եռանկյունի՝ նարնջագույն  շրջանաձև  հիմքի  կենտրոնումֈ 

 

VIII. ՈՒՍԱԴԻՐՆԵՐ 

 

13. Փրկարարական  ծառայության  ուսադիրներն են՝ 

1) փրկարարական  ծառայության տոնական համազգեստի ուսադիրներ՝ (նկար 

16) բարձրագույն, գլխավոր, ավագ և կրտսեր կոչումների համար՝ կարովի, ոսկեգույն, 

կարմիր եզրագծերով և հնգաթև ուռուցիկ աստղերով՝ կոչմանը համապատասխան. 

2) փրկարարական  ծառայության ամենօրյա համազգեստի  ուսադիրներ՝  

(նկար 17) 

ա. ուսադիրներ բարձրագույն կոչումների համար՝ մուգ  փիրուզագույն, վերին 

հատվածը ամրացված Արցախի  Հանրապետության զինանշանի պատկերով 22 

միլիմետր տրամագծով մեկական կոճակով, ուսադիրների կենտրոնում ամրացված՝ 22 

միլիմետր տրամագծով մեկ աստղ` գեներալ-մայորի համար, համազգեստի օձիքի 

դիմային մասում ուղղահայաց ասեղնագործված է դափնու տերև,  

բ.ուսադիրներ՝ գլխավոր, ավագ, միջին և կրտսեր կոչումների համար՝ մուգ 

փիրուզագույն, 3 միլիմետր լայնությամբ երկայնակի նարնջագույն գույնի 

ժապավեններով, վերին հատվածին ամրացված` փրկարար ծառայության 

խորհրդանիշով մեկական ոսկեգույն կոճակով: ՈՒսադիրների վրա տեղադրված են 

հնգաթև ուռուցիկ աստղեր՝ համաձայն աղյուսակում նշված չափսերի և քանակի` 
 

Փրկարարական 

ծառայության 

կոչումը 

Աստղե-

րի թիվը 

ուսա-

դիրների 

վրա 

Աստղե-

րի տրա-

մագիծը 

(մմ) 

Տարածությունն 

ուսադիրի ներքևի 

եզրից մինչև 1-ին 

աստղի 

կենտրոնը(մմ) 

ՈՒսադիրների 

երկարությամբ 

աստղերի միջև 

ընկած տարա-

ծությունը (մմ) 

գեներալ-մայոր 1 22 45 - 

գնդապետ 3 20 25 25 

փոխգնդապետ 2 20 25 25 

մայոր 1 20 45 - 

կապիտան 4 13 25 25 

ավագ լեյտենանտ 3 13 25 25 

լեյտենանտ 2 13 25 25 

ավագ  ենթասպա 3 13 25 25 

ենթասպա 2 13 25 25 

Փրկարարական ծառայության ավագ, ավագ սերժանտ, սերժանտ, կրտսեր 

սերժանտ և շարքային կոչումներ ունեցող փրկարարական ծառայողների մուգ 

փիրուզագույն, ուսադիրների վրա կարվում են դեղին ժապավեններ` համաձայն 

աղյուսակում նշված չափսերի և քանակի` 

 

 

 

 

 



Փրկարարական 

ծառայության 

կոչումը 

ՈՒսադիր-

ների վրա-

յի ժապա-

վենների 

քանակը 

ՈՒսադիր-

ների վրա-

յի ժապա-

վենների 

լայնու-

թյունը (մմ) 

ՈՒսադիրնե-

րի երկարու-

թյամբ ժա-

պավենների 

միջև ընկած 

տարածու-

թյունը(մմ) 

ՈՒսադիրների 

ստորին եզրից 

մինչև ժապա-

վենն ընկած 

տարածու-

թյունը (մմ) 

ավագ 1 14 - - 

ավագ սերժանտ 1 14 - - 

սերժանտ 3 4 2 25 

կրտսեր սերժանտ 2 4 2 25 

շարքային - - - - 

 

   Փրկարարական ծառայության ուսադիրների երկարությունը 130 միլիմետր է: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

IX. ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐՆԵՐԸ 

Սույն գլխում տրվում են փրկարարական ծառայության ծառայողների համազգեստի  

նկարները 

 
 

 
նկար  №1 

 Փրկարարական ծառայության բարձրագույն, գլխավոր, ավագ և միջին խմբերի 

ծառայողների տոնական համազգեստ, գլխարկ և փողկապ  

 



 

 
նկար  № 2 

Փրկարարական ծառայության գլխավոր, ավագ և միջին կոչումներ ունեցող կին 

ծառայողների տոնական համազգեստ, պիլոտկա  (կանացի) և փողկապ 

 

 



 
նկար  № 3 

Փրկարարական ծառայության բարձրագույն, գլխավոր, ավագ և միջին  խմբերի 

ծառայողների տոնական համազգեստ՝ վերարկու 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

նկար № 4 

Փրկարարական ծառայության բարձրագույն, գլխավոր, ավագ և միջին խմբերի  

ծառայողների ամենօրյա համազգեստ, գլխարկ (կեպի)  և գլխարկ (կանացի) 



 
 

նկար  № 5 

Փրկարարների և հրշեջ փրկարարների ամենօրյա կոստյում և գլխարկ  (կեպի)  



 

նկար № 6 

Փրկարարների և հրշեջ փրկարարների աշխատանքային համազգեստ  

 

նկար № 7 

Փրկարարական ծառայության բարձրագույն, գլխավոր, ավագ և միջին  խմբերի  

ծառայողների ամենօրյա ձմեռային համազգեստ  և գլխարկ  (կեպի)     



 

 

նկար № 8 

Փրկարարների և հրշեջ փրկարարների ամենօրյա ձմեռային համագեստ և գլխարկ 

(կեպի)                                      
 



          

Նկար № 9 

Փրկարարի ժիլետ` առանց  թևերի 

 

 

նկար №10 

Կոմբինեզոն փրկարարի 



 
նկար № 11 

Բաճկոն`  աշխատանքային  համազգեստի  ձմեռային գլխանոցով, մորթե օձիքով և 

ներդիրով   ձմեռային գլխարկով 
 

 

նկար № 12 

Հրշեջի մարտական համազգեստ 

 



նկար №13 

Կոշիկ` երկարաճիտք Երկարաճիտք կոշիկներ` հրակայուն, ջրակայուն 

   
նկ. 14 

Փրկարարական ծառայության խորհրդանիշը, թևքի տարբերանշանը,   

ծառայության  տարբերանշանը 

 

 
ՆԿ. 15 

Փրկարարական  ծառայության ութաթև  մետաղական  խորհրդանշանը,  

հրշեջի տարբերանշանը, կոճակները և քաղաքացիական պաշտպանության 

միջազգային տարբերանշանը 



Փրկարարական ծառայության ուսադիրներ 

1. Փրկարարական ծառայողների տոնական ուսադիրները 

 
ՆԿ. 16 

 

 

 

 

 



2.Փրկարարական ծառայողների վերարկուների, բաճկոնների, կիսաբաճկոնների վրա 

ամրացվում են հետևյալ ուսադիրները 

ՆԿ. 17 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 
 



Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի հուլիսի 16-ի N 576-Ն  որոշման 

 

ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՏՐՄԱՆ 

 ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 

 

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

 Սույն իրավական ակտով կանոնակարգվում է փրկարարական 

ծառայողներին համազգեստի տրման կարգը և օգտագործման ժամկետները: 

 

ՆՈՐՄԱ 1. 

ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ  ԽՄԲԻ  

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ԻՐԱՅԻՆ ՈՒՆԵՑՎԱԾՔՈՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

Հ/Հ Իրի անվանումը 
Քանա-

կը 

Կրման 

ժամկետը 

Ծանո-

թություն 

1 Գլխարկ` կիսաբրդյա տոնական 1հատ 7 տարի  

2 Կոստյում` կիսաբրդյա կտորից, տոնական 1 լրա-

կազմ 

7 տարի  

3 Վերարկու` բրդյա, ձմեռային, կարակուլե  օձիքով  

տոնական 

1 հատ 7 տարի  

4 Կոստյում փրկարարի`  ամենօրյա կեպիով 

փիրուզագույն 

1 լրա-

կազմ 

1 տարի  

5 Բաճկոն փրկարարի` ձմեռային, մորթե օձիքով և 

ներդիրով ձմեռային գլխարկով                              

(փիրուզագույն) 

1 լրա-

կազմ 

3 տարի  

6 Բաճկոն ձմեռային, մորթե օձիքով և ներդիրով 

(պաշտպանիչ գույնի)  ձմեռային գլխարկով 

1 լրա-

կազմ 

7 տարի  

7 Կոստյում բամբակյա` կեպիով                                   

(պաշտպանիչ գույնի) 

1 լրա-

կազմ 

3 տարի  

8 Սվիտեր` սրտաձև բացվածքով, անթև 1 հատ 7 տարի  

9 Սվիտեր` շրջանաձև բացվածքով, երկարաթև 1 հատ 3 տարի  

10 Սվիտեր` շրջանաձև բացվածքով, երկարաթև   

(պաշտպանիչ գույնի) 

1 հատ 4 տարի  

Սպիտակեղեն 

11 Վերնաշապիկ` երկարաթև սպիտակ 1 հատ 2  տարի 1 

12 Վերնաշապիկ` կարճաթև սպիտակ 1 հատ 2  տարի  

13 Շարֆ  (կաշնե)   տոնական 1 հատ 7 տարի  

14 Փողկապ` տոնական 1 հատ 7 տարի  

15 Շապիկ (մայկա) 3 հատ 1 տարի  

16 Ձեռնոց`  տոնական  1 զույգ 3 տարի  

17 Ձեռնոց  ձմեռային  ամենօրյա 1 զույգ 7 տարի  

18 Կաշեգոտի` գեներալի  1 հատ 10 տարի  

Կոշկեղեն 

19 Կոշիկ` խրոմե 1 զույգ 1 տարի  

20 Կոշիկ` կարճաճիտք մորթե ներդիրով 1 զույգ 2 տարի 2 

21 Կոշիկ` երկարաճիտք 1 զույգ 5 տարի  

   

1. Կարճաթև վերնաշապիկը  թույլատրվում է փոխարինել երկարաթև  

վերնաշապիկով և  հակառակը: 

  2. Մորթե  ներդիրով  կարճաճտքավոր կոշիկը  թույլատրվում  է  փոխարինել  

խրոմե կոշիկով: 

 

 



ՆՈՐՄԱ 2. 

ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ, ԱՎԱԳ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԽՄԲԵՐԻ 

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ  ԻՐԱՅԻՆ ՈՒՆԵՑՎԱԾՔՈՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
Հ/Հ Իրի անվանումը Քանա-

կը 

Կրման 

ժամկետը 

Ծանոթու-

թյուն 

1 Գլխարկ` կիսաբրդյա, տոնական 1 հատ 7 տարի  

2 Վերարկու`  ձմեռային, տոնական 1 հատ 7 տարի  

3 Կոստյում փրկարարի` ամենօրյա կեպիով 

(փիրուզագույն) 

1 լրա-

կազմ 

1 տարի  

4 Տաբատ  փրկարարի` ամենօրյա (փիրուզագույն) 1 հատ 1 տարի  

5 Կոստյում` կիսաբրդյա, տոնական 1 լրա-

կազմ 

7 տարի  

6 Սվիտեր` սրտաձև բացվածքով, անթև 1 հատ 5 տարի  

7 Սվիտեր` շրջանաձև բացվածքով, երկարաթև 1 հատ 3 տարի  

8 Սվիտեր` շրջանաձև բացվածքով, երկարաթև               

(պաշտպանիչ գույնի)   

1 հատ 4 տարի  

9 Բաճկոն  փրկարարի` ամենօրյա ձմեռային, 

մորթե օձիքով և ներդիրով (փիրուզագույն)  

ձմեռային գլխարկով 

1 լրա-

կազմ 

3 տարի  

10 Բաճկոն ձմեռային, մորթե օձիքով և ներդիրով 

(պաշտպանիչ գույնի)  ձմեռային գլխարկով 

1 լրա-

կազմ 

4 տարի  

11 Կոստյում բամբակյա` կեպիով                                   

(պաշտպանիչ գույնի)   

1 լրա-

կազմ 

2 տարի  

12 Կաշեգոտի` սպայական 1 հատ 10 տարի  

13 Գոտի տոնական 1 հատ 10 տարի  

Սպիտակեղեն 

14 Վերնաշապիկ` երկարաթև սպիտակ 1 հատ 2 տարի  

15 Շարֆ  (կաշնե)  տոնական 1 հատ 7 տարի  

16 Փողկապ`  տոնական 1 հատ 7 տարի  

17 Ձեռնոց`  բամբակյա  տոնական  1 զույգ 7 տարի  

18 Ձեռնոց`  բրդյա ամենօրյա 1զույգ 5 տարի  

19 Շապիկ (մայկա) 3 հատ 1 տարի  

Կոշկեղեն 

20 Կոշիկ 1 զույգ 1 տարի  

21 Կոշիկ` երկարաճիտք 1 զույգ 5 տարի  

22 Կոշիկ` կարճաճիտք մորթե ներդիրով 1 զույգ 3 տարի 1 

 

1. Կարճաճտքավոր կոշիկը թույլատրվում է փոխարինել կոշիկներով  և հակառակը: 

 

ՆՈՐՄԱ 3. 

ԿԻՆ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ, ԱՎԱԳ ԵՎ  ՄԻՋԻՆ ԽՄԲԵՐԻ 

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ԻՐԱՅԻՆ ՈՒՆԵՑՎԱԾՔՈՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  

 
Հ/Հ Իրի անվանումը Քանակը Կրման 

ժամկետը 

Ծանոթու-

թյուն 

1 Պիլոտկա տոնական 1 հատ 7տարի  

2 Վերարկու` ձմեռային, տոնական 1 հատ 7 տարի  

3 Բաճկոն և կիսաշրջազգեստ` կիսաբրդյա, 

տոնական 

1 լրակազմ 7 տարի  

4 Կոստյում փրկարարի ` ամենօրյա 

կեպիով (փիրուզագույն) կանացի 

1 լրակազմ 1 տարի  

5 Բաճկոն  փրկարարի ` ձմեռային, մորթե 

օձիքով և ներդիրով (կանացի) ձմեռային 

գլխարկով (փիրուզագույն)     

1 լրակազմ 3 տարի  

6 Սվիտեր` սրտաձև բացվածքով, անթև 1 հատ 5 տարի  

7 Սվիտեր` շրջանաձև  բացվածքով, 1 հատ 3 տարի  



երկարաթև 

Սպիտակեղեն 

8 Վերնաշապիկ` երկարաթև սպիտակ 

կանացի 

1 հատ 2 տարի  

9 Շարֆ` (կաշնե) տոնական 1 հատ 7 տարի  

10 Փողկապ`  տոնական կանացի 1 հատ 7 տարի  

11 Ձեռնոց`  բամբակյա  տոնական  1 զույգ 7 տարի  

12 Ձեռնոց`  բրդյա ամենօրյա 1 զույգ 5 տարի  

13 Շապիկ (մայկա)  կանացի 2 հատ 1 տարի  

Կոշկեղեն 

14 Կոշիկ կանացի 1 զույգ 1 տարի  

15 Կոշիկ` կարճաճիտք կանացի մորթե 

ներդիրով 

1 զույգ 2 տարի  

 

1. Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի քաղաքացիական աշխատանք 

կատարողների իրային գույք է հատկացվում կրման հետևյալ ժամկետով՝ 

 
1) կոստյում փրկարարի` ամենօրյա կեպիով (փիրուզագույն) 1 լ-կ -1 տարի 

2) շապիկ (մայկա)   2 հատ - 1 տարի 

3) սվիտեր` շրջանաձև բացվածքով, երկարաթև  1 հատ - 3 տարի 

4) կոստյում փրկարարի` ամենօրյա ձմեռային, մորթե օձիքով և 

ներդիրով ձմեռային գլխարկով   (փիրուզագույն) 

1 լ-կ - 3 տարի 

5) կոշիկ կանացի   1 զույգ - 1 տարի 

 

 

ՆՈՐՄԱ 4. 

ՓՐԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐՇԵՋ-ՓՐԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՅԻՆ  

ՈՒՆԵՑՎԱԾՔՈՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

 
Հ/Հ Իրի անվանումը Քա-

նակը 

Կրման 

ժամկետը 

Ծանոթու-

թյուն 

1 Փրկարարի և  հրշեջ-փրկարարի աշխատանքային  

համազգեստ՝ կեպիով 

1 լրա-

կազմ 

1 տարի  

2 Կոստյում` ամենօրյա  բամբակյա, կեպիով     

(պաշտպանիչ գույնի)   

1 լրա-

կազմ 

2 տարի  

3 Կոմբինեզոն  փրկարարի  1 հատ 4 տարի  

4 Բաճկոն`ամենօրյա ձմեռային, մորթե օձիքով և ներ-

դիրով (պաշտպանիչ գույնի)  ձմեռային գլխարկով 

1 լրա-

կազմ 

3 տարի  

5 Թիկնոց ներդիրով` փրկարարի 1 հատ 4 տարի  

6 Բաճկոն` աշխատանքային  համազգեստի  ձմեռա-

յին, մորթե օձիքով և ներդիրով ձմեռային գլխարկով   

1 լրա-

կազմ 

3 տարի  

7 Ժիլետ  փրկարարի  1 հատ 3 տարի  

8 Սվիտեր` շրջանաձև բացվածքով, երկարաթև 1 հատ 3 տարի  

9 Սվիտեր` շրջանաձև բացվածքով, երկարաթև   

(պաշտպանիչ գույնի)  

1 հատ 3 տարի  

10 Գոտեփոկ`  ճարմանդով  1 հատ 10 տարի  

Սպիտակեղեն 

11 Շապիկ (մայկա) 3 հատ 1 տարի  

12 Ձեռնոց` բրդյա 1 զույգ 4 տարի  

Կոշկեղեն 

13 Կոշիկ` երկարաճիտք 1 զույգ 1 տարի  

14 Կոշիկ  1 զույգ 2 տարի  

 

1. Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի  և  հսկիչ անցագրային կետի 

քաղաքացիական աշխատանք կատարողների իրային գույք է հատկացվում կրման 

հետևյալ ժամկետով՝ 



 
1) կոստյում փրկարարի` ամենօրյա կեպիով (փիրուզագույն) 1 լ-կ -1 տարի 

2) շապիկ (մայկա)   2 հատ - 1 տարի 

3) սվիտեր` շրջանաձև բացվածքով, երկարաթև  1 հատ - 3 տարի 

4) կոստյում փրկարարի` ամենօրյա ձմեռային, մորթե օձիքով և 

ներդիրով ձմեռային գլխարկով   (փիրուզագույն) 

1 լ-կ - 3 տարի 

5) կոշիկ   1 զույգ - 1 տարի 

 

2. Վարորդներին լրացուցիչ իրային գույք է հատկացվում կրման հետևյալ 

ժամկետով՝  կոմբինեզոն` բամբակյա բանվորական                              1 լ-կ  -1 տարի 

 

Ն Ո Ր Մ Ա  5. 

ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ՀԱՏՈՒԿ  

(ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ) ԻՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

 
Հ/Հ Իրի անվանումը Քանակը Կրման ժամկետը 

1 Հրշեջի մարտական համազգեստ 1 լրակազմ 5 տարի 

2 Սաղավարտ` փրկարարի 1 հատ անժամկետ 

3 Ենթասաղավարտ 1 հատ 5 տարի 

4 Փրկարարի գոտի 1 հատ 3 տարի 

5 Երկարաճիտք  կոշիկներ` հրակայուն, 

ջրակայուն 

1 զույգ 5 տարի 

 

Ն Ո Ր Մ Ա   6. 

 ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ  

ԻՐԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ    

 
Հ/Հ Իրի անվանումը Քանակը Կրման ժամկետը 

1 Քնապարկ 1 հատ 5 տարի 

2 ՈՒսապարկ 1 հատ 5 տարի 

3 Թիկնոցավրան 1 հատ 5 տարի 

4 Բարձ` բամբակյա 1 հատ 4 տարի 

5 Վրան` տուրիստական 1 լրակազմ 24  ամսյա փաստացի 

շահագործում 

6 Վրան` ՈՒՍՏ-56, ՈՒՍԲ-56, ՊՄկ 1 լրակազմ 24 ամսյա փաստացի 

շահագործում 

7 Վրան` ճամբարային, սպայական 1 լրակազմ 24 ամսյա փաստացի 

շահագործում 

8 Վրան` ճամբարային, զինվորական 1 լրակազմ 24 ամսյա փաստացի 

շահագործում 

9 Վրան` օժանդակ տնտեսական 

կարիքների համար 

1 լրակազմ 24 ամսյա փաստացի 

շահագործում 

10 Վրան` շտաբային 1 լրակազմ 24 ամսյա փաստացի 

շահագործում 

11 Դահուկներ 1 զույգ 15 տարի 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       16 հուլիսի 2019թ.                                                                        N 577-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ, ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԵՎ 

 ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 8-Ի  N 771-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ 

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության մասին» օրենքի 8-րդ, «Քաղաքացիական պաշտպանության 

մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածները և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 41-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը          

ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել վտանգավոր տարածքից բնակչության, նյութական և 

մշակութային արժեքների տարահանման կարգը՝  համաձայն հավելվածի: 

2. Տարահանման միջոցառումների մեթոդական ղեկավարումը և 

տարահանման նախապատրաստման նկատմամբ վերահսկողության 

իրականացումը վերապահել Արցախի  Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական  ծառայությանը: 

3. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 8-ի «Վտանգավոր տարածքից 

բնակչության տարահանման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 26-ի N 235 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 771-Ն որոշումը: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  

հաջորդող օրվանից: 

 
«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության  կառավարության  

2019 թվականի հուլիսի 16-ի N 577-Ն  որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ, ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ 

ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

 1. Սույն կարգով կարգավորվում են վտանգավոր տարածքից բնակչության, 

նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման միջոցառումների 

պլանավորումը, կազմակերպումը, իրականացումը, ապահովումը, տարահանման 

մարմինների ստեղծումը, նրանց գործառույթները: 

2. Սույն կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են` 

1) տարահանման հանձնաժողով` նշանակված կազմ, որը կազմակերպում ու 

ղեկավարում է տվյալ տարածքի բնակչության, կազմակերպությունների (անկախ 

կազմակերպական-իրավական ձևից) (այսուհետ՝ կազմակերպություն), նյութական և 

մշակութային արժեքների տարահանման միջոցառումները. 

2) տարահանման հավաքակայան՝ տարահանվող բնակչության ընդունման և 

հաշվառման հավաքատեղի. 

3) ընդունման հավաքակայան՝ հավաքատեղի, որտեղ ընդունվում, հաշվառվում 

և բաշխվում է տարահանված բնակչությունը` ըստ ժամանակավոր կացարանների, իսկ 

նյութական ու մշակութային արժեքները՝ ըստ պահպանման շինությունների. 

4) ընդհանուր տարահանում՝ տվյալ տարածքի (բնակավայրի) ամբողջ 

բնակչության տարահանում. 

5) մասնակի տարահանում՝ մինչև 16 տարեկան երեխաների, հղի և մինչև 8 

տարեկան երեխա ունեցող կանանց, 8-16 տարեկան երեխա ունեցող այն կանանց, 

որոնց ընտանիքների կազմում չկան տարահանման ենթակա՝ աշխատունակ 

անդամներ, հաշմանդամների և կենսաթոշակառուների տարահանում կամ տվյալ 

տարածքի բնակչության մի մասի տարահանում. 

6) տարահանման երթուղի՝ տարահանվող բնակչության բնակավայրը 

տեղաբաշխման բնակավայրին միացնող ճանապարհ (ճանապարհահատված). 

7) տարահանման  ավտոշարասյուն՝  տարահանման հավաքակայանից 

(բնակավայրերից) ընդունման հավաքակայան (բնակավայր) մեկնող երկու կամ ավելի 

ավտոմեքենայից բաղկացած շարասյուն. 

8) տարահանման  հետիոտն  շարասյուն՝  տարահանման հավաքակայանից 

(բնակավայրից) ընդունման հավաքակայան (բնակավայր) տեղափոխվող հետիոտն  

կազմակերպված  խումբ. 

9) տարահանման  պլան՝  նախապես մշակված փաստաթուղթ, որով 

կանոնակարգվում են մեկ տարածքից (բնակավայրից, կազմակերպությունից) մեկ այլ 

տարածք բնակչության (աշխատողների) տեղափոխման, տեղաբաշխման և 

բազմակողմանի կենսաապահովման միջոցառումները, ինչպես նաև՝ նյութական և 

մշակութային արժեքների տեղափոխումը և պահպանումը. 

10) վտանգավոր  տարածք՝  տեղանք կամ առանձին բնակավայր, 

կազմակերպություն, որտեղ արտակարգ իրավիճակի կամ ռազմական դրության 

հետևանքով առաջացել կամ կարող են առաջանալ մարդկանց կյանքի, առողջության և 

բնականոն կենսագործունեության վրա բացասաբար ազդող գործոններ. 

11) անվտանգ տարածք` վտանգավոր տարածքից դուրս գտնվող տեղի ու 

տարահանվող բնակչության կենսաապահովման, ինչպես նաև մշակութային և 

նյութական արժեքների տեղաբաշխման ու պահպանման համար նախապատրաս-

տված տարածք. 



12) տարահանում` արտակարգ իրավիճակներում կամ ռազմական դրության 

ժամանակ վտանգավոր տարածքից անվտանգ տարածք բնակչության, նյութական ու 

մշակութային արժեքների ժամանակավոր տեղափոխում և տեղաբաշխում. 

13) ժամանակավոր  տեղակայման կետ`  տարահանված բնակչության 

կարճաժամկետ տեղակայման համար նախատեսված կազմակերպություն (տարածք). 

14) երկարատև բնակության կետ` տարահանված բնակչության երկարատև 

տեղակայման և կենսաապահովման համար նախատեսված կազմակերպություն 

(տարածք). 

15) նյութական արժեքներ`արտադրական և գիտական արժեքներ, գյուղատնտե-

սական կենդանիներ, սննդամթերքի, դեղորայքի, բժշկասանիտարական 

(սանիտարատնտեսական և սանիտարատեխնիկական) գույքի և ապրանքների 

պաշարներ, որոնք նախատեսված են օգտագործման համար. 

16) տարահանման միջոցառումներ` արտակարգ իրավիճակներում կամ 

ռազմական դրության ժամանակ վտանգավոր տարածքից անվտանգ տարածք 

բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման ապահովման 

միջոցառումների համալիր. 

17) տարահանման մարմիններ` մարմիններ, որոնց վրա անմիջականորեն 

դրվում են բնակչության տարահանման պլանավորումը, կազմակերպումը և 

իրականացումը. 

18) տարահանման միջանկյալ կետ (կարճաժամկետ տեղակայման կետ)` 

ստեղծվում է վտանգավոր գոտու սահմաններից դուրս` մոտակա բնակավայրերին և 

հաղորդակցման ուղիներին մոտ. 

19) կառավարման խմբեր` ստեղծվում են տարահանման հետիոտն շարասյու-

ների շարժման կազմակերպման համար. 

20) օպերատիվ խմբեր` ստեղծվում են սահմանամերձ գոտու բնակավայրերից 

բնակչության ու նյութական և մշակութային արժեքների արագ դուրսբերման 

կազմակերպման համար: 

3. Տարահանման միջոցառումներն իրականացվում են` 

1) բնակչության շրջանում կորուստների նվազեցման և զորահավաքային 

ռեսուրսների պահպանման, ինչպես նաև տնտեսության զորահավաքային 

առաջադրանքների կատարման ապահովման համար. 

2) ռազմական դրության ժամանակ իրենց արտադրական գործունեությունը 

շարունակող կազմակերպությունների կայուն գործունեության ապահովման համար. 

3) ռազմական գործողությունների վարման ժամանակ կամ այդ 

գործողությունների հետևանքով ոչնչացումից, հափշտակումից կամ վնասումից 

նյութական և մշակութային արժեքների պաշտպանության համար. 

4) առաջացած արտակարգ իրավիճակների կամ հնարավոր արտակարգ 

իրավիճակների վայրում` մարդկային զոհերի առաջացումը և մարդկանց 

առողջությանը հասցվելիք վնասները, նյութական կորուստները կանխելու համար: 

4. Տարահանումն արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանու-

թյան և քաղաքացիական պաշտպանության հիմնական ձևերից մեկն է: Այն 

իրականացվում է վտանգավոր տարածքից անվտանգ տարածք բնակչության կամ 

բնակչության մի մասի, ինչպես նաև նյութական և մշակութային արժեքների 

ժամանակավոր տեղափոխման ու տեղաբաշխման միջոցով: 

5. Տարահանումն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության վրա զինված 

հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ Արցախի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի (Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

նիստ գումարելու անհնարինության դեպքում՝ Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի) կողմից պատերազմ հայտարարվելու, ինչպես նաև այնպիսի արտակարգ 

իրավիճակների առաջացման կամ անմիջական սպառնալիքի դեպքում, որի 

հետևանքով որոշակի տարածքում (բնակավայրերում, կազմակերպություններում) 



կարող են առաջանալ մարդկանց կյանքի և կենսագործունեության բնականոն 

պայմանների վրա բացասաբար ազդող գործոններֈ 

6. Տարահանումը կարող է իրականացվել 2 փուլով: Առաջին փուլում 

բնակչության տարահանում՝ աղետի գոտուց անվտանգ տարածք` ժամանակավոր 

տեղակայման կետեր: Ժամանակավոր տեղակայման կետերի համար կարող են 

օգտագործվել կինոթատրոնները, ակումբները, ուսումնական հաստատությունները, 

հյուրանոցները, հանրակացարանները, վրանային ավանները և այլն: Երկրորդ փուլում 

տևական բնույթի արտակարգ իրավիճակների կամ մշտական բնակության վայր 

վերադառնալու անհնարինության դեպքում բնակչությանը ժամանակավոր 

տեղակայման կետերից տեղափոխում են երկարատև բնակության կետեր, որտեղ 

հնարավոր է բնակության երկարատև և համակողմանի կենսագործունեության 

ապահովումը: Երկարատև բնակության կետերի համար կարող են օգտագործվել 

առողջարանները, նախաբուժարանները, հանգստյան տները, պանսիոնատները, 

տուրիստական բազաները, հյուրանոցները և այլ շինություններ, որոնք 

համապատասխանում են երկարատև բնակության պայմաններին: Ժամանակավոր 

տեղակայման կետերը և երկարատև բնակության կետերն ընտրվում են նախօրոք` 

ելնելով արտակարգ իրավիճակների և ռազմական դրության ժամանակ առաջացող 

հնարավոր իրավիճակներից: 

7. Սույն կարգի 6-րդ կետում նշված ժամանակավոր տեղակայման և երկարատև 

բնակության կետերը տրամադրվում են պայմանագրերի համաձայն` Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված  կարգով: 

8. Բնակչության տարահանում նախատեսվում է՝ 

1) հեղեղավտանգ, սելավավտանգ, սողանքավտանգ և ձնահյուսավտանգ 

տարածքներից. 

2) ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով ավերված, բնակվելու համար վտանգավոր և 

ոչ պիտանի տարածքներից. 

3) ճառագայթային, քիմիական և կենսաբանական նյութեր օգտագործող, 

պահպանող կամ արտադրող կազմակերպություններում հնարավոր վթարի կամ 

վթարի հետևանքով առաջացած վարակավտանգ գոտուց, ինչպես նաև այդ նյութերի 

տրանսպորտային փոխադրումների ժամանակ տեղի ունեցած վթարի հետևանքով 

առաջացած վտանգավոր տարածքից. 

4) սահմանամերձ բնակավայրերից և տարածքներից մասնակի տարահանում 

կարող է իրականացվել ռազմական դրության ժամանակ հակառակորդի հանկարծակի 

հարձակման կամ դրա անմիջական սպառնալիքի, ինչպես նաև մարտական 

գործողությունների վարման և զենքի տեսակների անմիջական կիրառման կամ դրա 

սպառնալիքի դեպքում. 

5) շենքերում, շինություններում, մարդկանց կուտակման վայրերում հրդեհների 

կամ պայթուցիկ սարքի տեղադրման մասին ահազանգի ստացման կամ 

հայտնաբերման դեպքում: 

9. Տարահանման ենթակա են` 

1) կազմակերպությունների անձնակազմը` ընտանիքի չաշխատող անդամների 

հետ, որոնք, ըստ զորահավաքային առաջադրանքի, ռազմական դրության ժամանակ 

անվտանգ տարածքում շարունակում են իրենց գործունեությունը. 

2) նյութական և մշակութային արժեքները. 

3) անաշխատունակ ու արտադրության և այլ ոլորտներում չընդգրկված 

բնակչությունը: 

10. Տարահանման ենթակա են մշակութային արժեքների հետևյալ խմբերը` 

1) առաջնահերթ տարահանման ենթակա թանգարանային առարկաները և 

գրադարանային հավաքածուները. 

2) ազգային գրադարանային հավաքածուի կազմում ընդգրկված գրավոր 

հուշարձանները, փաստաթղթի պարտադիր օրինակը և փորձաքննությամբ 

արժևորված փաստաթղթերը. 



3) անհրաժեշտության դեպքում` այլ մշակութային արժեքներ: 

11. Տարահանման ենթակա մշակութային արժեքների ցանկը սահմանում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

12. Տարահանման ենթակա նյութական արժեքները բաժանվում են հետևյալ 

խմբերի` 

1) պետական արժեքներ` ոսկու արժութային պաշարները, բանկային 

ակտիվները, արժեթղթերը, չափանմուշները, թանկարժեք մետաղների ու քարերի 

պաշարները և արխիվները. 

2) արտադրական և գիտական արժեքներ` հազվագյուտ ու արժեքավոր 

գիտական և արտադրական սարքավորումները, տեխնիկական փաստաթղթերի 

ապահովագրական ֆոնդը, արժեքավոր գիտական փաստաթղթերը, էլեկտրոնային 

կրիչներով տվյալների շտեմարանը, կազմակերպությունների բացառիկ գիտական 

ժողովածուներն ու ֆոնդերը. 

3) պարենային պաշարներ, ջրամատակարարման կազմակերպությունների 

սարքավորումներ, առողջապահական կազմակերպությունների բժշկական 

սարքավորումներ, բժշկական գույքի պաշարներ և նյութական միջոցների պաշարներ, 

որոնք անհրաժեշտ են բնակչության առաջնահերթ կենսաապահովման համար. 

4) գյուղատնտեսական կենդանիներ, հացահատիկային մշակաբույսերի, սերմի և 

կերի պաշարներ. 

5) նյութական միջոցների պաշարներ` վթարափրկարարական և այլ 

անհետաձգելի աշխատանքների իրականացման ապահովման համար: 

13. Տարահանման ենթակա նյութական արժեքների խմբերի որոշման համար 

հիմք է դրանց գնահատումը, որն իրականացվում է պետական կառավարման, 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների և կազմակերպությունների 

համապատասխան մասնագետների կողմից, իսկ անհետաձգելի գործողություններ 

պահանջող առանձին դեպքերում հիմք է այդ մարմինների ու կազմակերպությունների 

ղեկավարների որոշումը: 

14. Համապատասխան քաղաքացիական պաշտպանության պետերը 

հաստատում են քաղաքացիական պաշտպանության խմբին դասվող տարածքից 

բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման պլանները` 

համաձայնեցնելով լիազոր մարմնի հետ: 

15. Բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման 

պլանավորման, անցկացման, ապահովման ու անվտանգ տարածքում դրանց 

տեղաբաշխման, ինչպես նաև տարահանված բնակչության կենսագործունեության, 

նյութական և մշակութային արժեքների պահպանման կազմակերպման համար 

պատասխանատվություն են կրում համապատասխան քաղաքացիական 

պաշտպանության պետերը: 

  

II. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ, ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ 

 ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

  

16. Բնակչությունը կարող է տարահանվել հետիոտն շարասյուներով կամ 

տրանսպորտային միջոցներով՝ ավտոշարասյուներով: 

17. Այն դեպքերում, երբ տարահանումը հնարավոր չէ իրականացնել հետիոտն 

կամ ավտոշարասյուներով տարահանման համար` Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող են տրամադրվել նաև օդային 

տրանսպորտային միջոցներ: 

18. Բնակչությունն անվտանգ տարածք տարահանվում է համակցված 

եղանակով` ապահովելով կարճ ժամկետներում` սույն կարգի 16-րդ կետում նշված 

բնակչության դուրսբերումը բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով` անկախ 

դրանց սեփականության ձևից և գերատեսչական պատկանելությունից, որոնք, ըստ 

զորահավաքային պլանի, զինվորական և այլ հատուկ կարևոր փոխադրումներում 



ներգրավված չեն, միաժամանակ ապահովելով բնակչության մնացած մասի հետիոտն 

կարգով դուրսբերումը: Այդ դեպքում նախատեսվում է տրանսպորտի բոլոր 

հնարավորությունների առավելագույն օգտագործում` ներառյալ սեփական 

օգտագործման տրանսպորտային միջոցները` Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` համարժեք փոխհատուցմամբ: 

19. Առաջին հերթին տրանսպորտով դուրս են բերվում հղի կանայք, 

հիվանդները, փոքրահասակ երեխաներ (մինչև 14 տարեկան) ունեցող կանայք, 

երեխաները և տարեցները, բժշկական հաստատությունների, ռազմական դրության 

ժամանակ իրենց գործունեությունը շարունակող կազմակերպությունների 

հանգստացող հերթափոխների աշխատողները, բնակչության այն մասը, որը չի կարող 

տեղաշարժվել հետիոտն կարգով: Պլանավորվում է տրանսպորտային միջոցների 

անբավարարության դեպքում` մնացած բնակչությանը դուրս բերել հետիոտն կարգով: 

20. Ռազմական դրության ժամանակ քաղաքացիական պաշտպանության խմբին 

դասվող տարածքում իրենց գործունեությունը շարունակող կազմակերպությունների 

աշխատող հերթափոխերը տարահանման միջոցառումների սկսման պահից մնում են 

իրենց աշխատավայրերում` անհրաժեշտության դեպքում պատսպարվելով 

քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներում: 

21. Նյութական ու մշակութային արժեքներն անվտանգ տարածք են 

փոխադրվում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, կազմակերպությունների տրանսպորտային միջոցներով, որոնց 

տնօրինության ներքո են գտնվում տվյալ նյութական ու մշակութային արժեքները: 

Անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոցների անբավարարության դեպքում թույլատրվում 

է այլ կազմակերպությունների, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց տրանսպորտային 

միջոցների ներգրավումը (հետագա համարժեք փոխհատուցմամբ), որոնք, ըստ 

զորահավաքային պլանի, չեն մասնակցում զինվորական և այլ հատուկ կարևոր 

փոխադրումների իրականացմանը, ինչպես նաև բնակչության տարահանմանը: 

22. Նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման նպատակով 

կազմավորվում են հատուկ շարասյուներ, որոնց ուղեկցում են Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանության ծառայողները և տարահանման երթուղիներում 

այդ արժեքների պահպանության համար պատասխանատու անձինք: 

23. Տարահանման համար տրամադրվող տրանսպորտային միջոցները 

հատկացվում և դրանք վառելիքաքսուքային նյութերով ապահովվում են Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  

 III. ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 

  

24. Արտակարգ իրավիճակների դեպքում տարահանման մասին որոշում 

ընդունում են՝ 

1) անդրսահմանային և հանրապետական մասշտաբների արտակարգ 

իրավիճակների դեպքում` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը. 

2) շրջանային մասշտաբի արտակարգ իրավիճակի դեպքում՝ շրջանի 

վարչակազմի ղեկավարը. 

3) համայնքային մասշտաբի արտակարգ իրավիճակի դեպքում՝ համայնքի 

ղեկավարը. 

4) տեղական մասշտաբի արտակարգ իրավիճակի դեպքում՝ կազմակերպության 

ղեկավարը: 

25. Տարահանման մասին որոշում ընդունող պաշտոնատար անձը պարտավոր է 

ընդունված որոշման մասին անմիջապես տեղեկացնել լիազոր մարմնի ճգնաժամային 

կառավարման կենտրոնին: 

26. Արտակարգ իրավիճակների կանխման, դրանց հնարավոր հետևանքների 

վերացման աշխատանքների ղեկավարն իրավունք ունի ընդունելու ինքնուրույն 



որոշում վտանգավոր տարածքից բնակչությանն անվտանգ վայր տեղափոխելու 

վերաբերյալ: 

27. Պատերազմական գործողությունների ժամանակ զենքի տեսակների 

կիրառման կամ դրա սպառնալիքի դեպքում տարահանման մասին որոշում ընդունում 

է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը, իսկ հակառակորդի հանկարծակի 

հարձակման դեպքում՝ պետական կառավարման տարածքային, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները և տվյալ տարածքի զինվորական կայազորի պետը՝ 

իր իրավասության սահմաններում: 

28. Կազմակերպությունում նյութական և մշակութային արժեքների 

տարահանման վերաբերյալ որոշում ընդունում է տվյալ կազմակերպության 

ղեկավարը՝ համաձայն պետական կառավարման մարմինների կողմից սահմանված 

ցանկի, իսկ ոչ պետական կազմակերպությունների նյութական և մշակութային 

արժեքները` համապատասխան արժեքները կառավարող մարմինները: 

 

 IV. ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  

29. Պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և 

կազմակերպություններում, տարահանման միջոցառումների պլանավորման, 

նախապատրաստման ու իրականացման համար ստեղծվում են տարահանման 

մարմիններ, որոնք համագործակցում են համապատասխան կառավարման 

մարմինների և քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունների ու զինվորական 

կայազորների պետերի հետ: 

30. Նախօրոք (խաղաղ ժամանակ) կազմավորվում են հետևյալ տարահանման 

մարմինները և նախապատրաստվում տարահանման վայրերը` 

1) պետական կառավարման մարմիններում` տարահանման հանձնաժողով. 

2) տեղական ինքնակառավարման մարմիններում` 

ա. տարահանման հանձնաժողով, 

բ. տարահանման (ընդունման) հավաքակայանների աշխատակազմեր, 

գ. տարահանման միջանկյալ կետերի աշխատակազմեր, 

դ. ժամանակավոր տեղակայման կետերի աշխատակազմեր, 

ե. երկարատև բնակության կետերի աշխատակազմեր, 

զ. օպերատիվ խմբեր, 

է. բնակչության հետիոտն տարահանման երթուղիների կառավարման խմբեր: 

31. Տարահանման մարմիններն իրենց գործունեության ընթացքում 

ղեկավարվում են «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության 

մասին» և «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» օրենքներով, սույն կարգով, 

իրենց կանոնադրություններով և այլ իրավական ակտերով: 

 32. Տարահանման հանձնաժողովներն ստեղծվում են` 

1) հանրապետական տարահանման հանձնաժողովը` Արցախի Հանրապետու-

թյան քաղաքացիական պաշտպանության պետի հրամանով. 

2) պետական կառավարման մարմնի հանձնաժողովը` Արցախի Հանրապետու-

թյան պետական կառավարման  մարմնի ղեկավարի հրամանով. 

3) շրջանային (Ստեփանակերտ քաղաքի) տարահանման հանձնաժողովները` 

Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի ղեկավարների 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետի) որոշմամբ.  

4) համայնքային տարահանման հանձնաժողովը` համայնքի ղեկավարի 

որոշմամբ: 

33. Տարահանման հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվում հանձնաժողովն 

ստեղծող մարմնի ղեկավարի տեղակալը (այդպիսին չլինելու դեպքում՝ տվյալ 

ղեկավարի կողմից նշանակված անձը): 

34. Տարահանման հանձնաժողովների կազմում նշանակվում են պետական 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպություն-



ների, զորահավաքային և տրանսպորտային կազմակերպությունների, Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանության և այլ մարմինների ներկայացուցիչներ: 

35. Տարահանման մարմինների կազմում չեն նշանակվում պահեստազորում 

հաշվառված և զորահավաքային կարգադրագիր ունեցող անձինք: 

36. Տարահանման հանձնաժողովները նախօրոք պլանավորում են բնակչության, 

նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման, տարահանված բնակչության 

ընդունման, տեղաբաշխման, առաջնահերթ կենսաապահովման, նյութական ու 

մշակութային արժեքների տարահանման, ընդունման և հատուկ շենքերում ու 

շինություններում պահպանման հանձնման միջոցառումները: 

37. Տարահանման հանձնաժողովների հիմնական խնդիրներն են` 

1) բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման պլան-

ների մշակման ու ճշգրտման կազմակերպումը` իրենց իրավասության սահմաններում. 

2) տարահանման միջոցառումների բազմակողմանի ապահովման կազմակեր-

պումը. 

3) տարահանման մարմինների նախապատրաստումը, ժամանակին համալր-

ման կազմակերպումը. 

4) տարահանման միջոցառումների նախապատրաստման և անցկացման 

կազմակերպումը. 

5) նյութական և մշակութային արժեքների հաշվառման ու պահպանության 

ապահովման կազմակերպումը: 

38. Տարահանման հավաքակայանները նախատեսված են տարահանված 

բնակչության հավաքի, հաշվառման, նրանց կազմակերպված կարգով անվտանգ 

տարածք տեղափոխման համար և ստեղծվում են ուսումնական հաստատությունների 

ու հասարակական նշանակության կազմակերպությունների տարածքում, 

ապահովվում կապի միջոցներով, բուժսպասարկման կետով, մոր ու մանկան և 

հանգստի սենյակներով: Տարահանման երթուղիները ճշգրտվում են տարահանման 

հավաքակայաններում: 

39. Տարահանման միջանկյալ կետերը նախատեսվում են` 

1) բնակչության կարճաժամկետ տեղաբաշխման համար` վտանգավոր 

տարածքից դուրս անվտանգ տարածքի մոտակա բնակավայրերում, ավտոմոբիլային 

հաղորդակցության ուղիներին մոտ. 

 2) քիմիական, կենսաբանական և դոզաչափական հսկողության անցկացման, 

բժշկական օգնության ցուցաբերման, բնակչության սանիտարական մշակման և 

անվտանգ տարածքի մշտական տեղաբաշխման վայրեր հետագա տեղափոխման 

համար: 

40. Կառավարման խմբերի հիմնական նպատակները և խնդիրներն են` 

1) երթուղիներում հետիոտն շարասյուների շարժման կազմակերպումը և 

ապահովումը. 

2) երթուղիներում ճառագայթային, քիմիական, կենսաբանական և 

ինժեներական հետախուզության վարումը. 

3) շարժման երթուղիներում բժշկական օգնության ցուցաբերումը. 

4) հասարակական կարգի պահպանության կազմակերպումը. 

5) պատշաճ վիճակում երթուղու նախապատրաստման և պահպանման 

ապահովման հսկողությունը: 

41. Ընդունման հավաքակայանները նախատեսված են ժամանող հետիոտն 

շարասյուների, տարահանված բնակչությամբ և նյութական ու մշակութային 

արժեքներով բեռնավորված ավտոշարասյուների դիմավորման, դրանց ընդունման, 

հաշվառման և անվտանգ տարածքի մշտական տեղաբաշխման վայրեր ու 

պահպանման շինություններ հետագա ուղարկման կազմակերպման համար: 

42. Սահմանամերձ համայնքներից հակառակորդի հանկարծակի հարձակման 

ժամանակ բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման 



միջոցառումների կազմակերպումը դրվում է օպերատիվ խմբերի վրա, որոնք 

կազմավորվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներից: 

43. Օպերատիվ խմբի հիմնական խնդիրներն են` 

1) տարահանվող բնակչության հավաքի, հաշվառման և տրանսպորտային 

միջոցներ նստեցման կազմակերպումը. 

2) տարահանման ենթակա նյութական և մշակութային արժեքների հաշվառման 

ու բարձման կազմակերպումը. 

3) ավտոշարասյուների կազմավորումը և դրանց ուղեկցումը տարահանման 

երթուղիներում. 

4) տարահանման անցկացման և ապահովման ընթացքի վրա հսկողության 

սահմանումը: 

44. Տարահանման մարմինների անձնակազմերի ուսուցումը կազմակերպում են 

տարահանման մարմին ստեղծող քաղաքացիական պաշտպանության պետերը: 

 

V. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ,   

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ ՈՒ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 

  

45. Բնակչության տարահանման պլանավորումը և կազմակերպումը, 

տարահանված բնակչության տեղաբաշխումն ու բազմակողմանի կենսաապահովումը 

և արտակարգ իրավիճակների վերացումից հետո մշտական բնակության վայրեր 

բնակչության վերադարձն ապահովում են պետական կառավարման տարածքային ու 

տեղական ինքնակառավարման մարմինները` տարահանման հանձնաժողովների 

միջոցով: 

46. Տարահանման հանձնաժողովները նախապես որոշում և տարահանման 

միջոցառումներին մասնակցող կազմակերպություններին տեղեկացնում են 

տարահանող մարմինների, տարահանման և ընդունման հավաքակայանների, 

կարճաժամկետ տեղակայման կետերի, երկարատև բնակության կետերի գտնվելու 

վայրերի մասին: 

47. Տարահանման միջոցառումները պլանավորվում, ապահովվում և 

անցկացվում են` ելնելով առկա սեփական ուժերի ու միջոցների առավելագույնս 

օգտագործման սկզբունքից: 

48. Տարահանման միջոցառումների անցկացման համար սեփական ուժերի և 

միջոցների անբավարարության դեպքում նախատեսվում է վերադաս քաղաքացիական 

պաշտպանության ծառայությունների ուժերի ու միջոցների ներգրավումը: 

49. Տարահանման միջոցառումները պլանավորվում և անցկացվում են` ըստ 

արտադրական-տարածքային սկզբունքի, որի համաձայն, կազմակերպությունների 

անձնակազմերի տարահանումը կազմակերպվում և իրականացվում է այդ 

կազմակերպությունների համապատասխան անձանց կողմից, իսկ մնացած 

բնակչության տարահանումը, որոնք ընդգրկված չեն արտադրության և այլ 

ոլորտներում, ըստ բնակության վայրի` համապատասխան տարածքային մարմինների 

միջոցով: 

50. Նյութական և մշակութային արժեքները տարահանվում են պետական 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպու-

թյունների կողմից, որոնց տնօրինության ներքո գտնվում են տվյալ արժեքները: 

51. Տարահանման միջոցառումները կանոնակարգվում են նախապես մշակված 

տարահանման պլաններով, որոնք ներառում են` 

1) բնակչության տարահանման անցկացման կարգն ու ժամկետները, 

տարահանման համար տրամադրվող ուժերն ու միջոցները, տարահանման 

երթուղիները, որոնք համաձայնեցվում են զինվորական կայազորի պետի հետ. 

2) տարահանման և ընդունման հավաքակայաններում աշխատանքների 

կազմակերպումը. 



3) տարահանման հաշվարկը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների տեսակների ու 

տարահանման երթուղիների. 

4) ընդունող բնակավայրերում տարահանվողների տեղաբաշխման 

կազմակերպման և սննդով ապահովման կանոնակարգը. 

5) նյութական և մշակութային արժեքների դուրսբերման կարգը: 

52. Բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման 

պլանները մշակում են տարահանման համապատասխան հանձնաժողովները՝ լիազոր 

մարմնի տարածքային ստորաբաժանման հետ համատեղ: 

53. Տարահանման պլանների կառուցվածքն ու համապատասխան 

փաստաթղթերի ձևերը սահմանում է լիազոր մարմնի ղեկավարը: 

54. Համայնքներում կարող է ստեղծվել մեկ կամ ավելի տարահանման 

հավաքակայան՝ «Մեկ հավաքակայանում` 2000 տարահանվողից ոչ ավելի» 

սպասարկման սկզբունքով: 

55. Բնակչությունը տարահանվում է տարահանման հավաքակայաններից, 

որտեղ տարահանման ազդանշան (հրահանգ) ստանալու դեպքում ժամանում են 

տարահանվողները: 

56. Յուրաքանչյուր տարահանվողի առաջարկվում է` 

1) ունենալ անձը հաստատող փաստաթուղթ, երեք օրվա սննդամթերք և այլ 

անհրաժեշտ պարագաներ. 

2) փակել գազի և ջրի ծորակները, հոսանքազրկել բնակարանը և անվտանգ 

տեղեր տեղափոխել հրդեհավտանգ ու պայթյունավտանգ նյութերն ու առարկաները. 

3) տարահանման և ընդունման հավաքակայաններում ու երթի ընթացքում 

կատարել հավաքակայանների ու շարասյուների պետերի հրահանգներն ու 

հանձնարարականները: 

  

VI. ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

  

57. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ուժերն իրականացնում են 

տարահանման երթուղիների անցողունակության և տարահանված բնակավայրերում 

(տարածքներում) ու կազմակերպություններում մնացած գույքի պահպանության 

միջոցառումները: 

58. Տարահանման միջոցառումների իրականացումն ապահովվում է պետական 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և կազմակերպություն-

ների քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունների միջոցով՝ համաձայն 

իրենց կանոնադրությունների: 

59. Տարահանված բնակչության կենսաապահովումը տեղաբաշխման 

տեղամասերում իրականացվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության 

սահմանված կարգով: 

60. Արցախի Հանրապետության զինված ուժերին ամրագրված տրանսպորտա-

յին միջոցները չեն օգտագործվում բնակչության, նյութական և մշակութային 

արժեքների տարահանման նպատակով զորահավաք հայտարարվելու դեպքում: 

61. Տարահանման և բնակչության ընդունման հավաքակայաններում, 

ժամանակավոր կացարաններում, տարահանման երթուղիներում տարահանվողների 

բուժօգնությունն իրականացվում է բժշկական հաստատությունների կողմից՝ 

սեփական միջոցների հաշվին, Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից 

հետագա համարժեք փոխհատուցմամբ՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: Տարահանված բժշկական հիմնարկները տեղաբաշխվում են 

համապատասխան պլանների համաձայն: 

62. Գյուղատնտեսական կենդանիների տարահանման և ընդունման 

հավաքակայաններում, ժամանակավոր կացարաններում ու տարահանման 

երթուղիներում անասնաբուժական միջոցառումներն իրականացվում են Արցախի 

Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սահմանած կարգով: 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ               Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       17 հուլիսի 2019թ.                                                                        N 580-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 374 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԵՎ 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 2003 

թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

հսկման ենթակա թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և 

դրանց պրեկուրսորների կազմը (ցանկը) հաստատելու մասին» N 374 որոշման 

մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները՝ 

1) որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածի N 1 ցուցակը՝ 

ա. «Ացետիլմեթադոլ» բառից հետո լրացնել «Ացետիլֆենտանիլ» բառով, 

բ. «Բուտալբիտալ» բառից հետո լրացնել «Բուտիրֆենտանիլ (BF)»                       

(N-ֆենիլ-N[1-(2-ֆենիլէթիլ) պիպերիդին-4-իլ]բութանամիդ)» բառերով, 

գ. «Մեթիլդիհիդրոմորֆին» բառից հետո լրացնել «Մեթօքսետամին 

(MXE)» բառերով, 

դ. «DMBA(O)-CHMO-(1-կարբամոիլ-2,2-դիմեթիլպրոպիլ)-1-(ցիկլոհեք-

սիլմեթիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ» բառերից հետո լրացնել «U-47700 

(3,4-դիքլոր-N-[(1R,2R)-2-(դիմեթիլամինո) ցիկլոհեքսիլ]-N-մեթիլբենզամիդ)» 

բառերով. 

2) որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածի N 2 ցուցակում 

«Սոմբրևին» բառը փոխարինել «Պրոպանիդիդ» բառով. 

3) որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածի N 3 ցուցակում` 

ա. «Հեքսամիդին» բառը փոխարինել «Պրիմիդոն» բառով, 

բ. «Պիպրադոլ» բառը փոխարինել «Պիպրադրոլ» բառով, 

գ. «Դիազեպամ» բառից հետո լրացնել «Դրոնաբինոլ» (միայն (-)-տրանս-

դելտա-9-տետրահիդրոկանաբինոլ) ստերեոիզոմերը)» բառերով. 

4) N 3 ցուցակից հանել «Ազաֆեն», «Ալիմեմազին», «Էրգոտալ», 

«Թիորիդազին», «Տոֆիզոպամ» և «Մեբիկար» բառերը. 

5) N 4 ցուցակը «Նատրիումի քլորիդ, ուռանիլի նիտրատ և 4-քլորբեն-

զալդեհիդ պարունակող հեղուկներ» բառերից հետո լրացնել «4 անիլինո-N-

ֆենէթիլպիպերիդին (ANPP)» և «N-ֆենէթիլ-4-պիպերիդոն (NPP)» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       17 հուլիսի 2019թ.                                                                        N 581-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՅՆ ՔՐՈՆԻԿ ՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  

ՄԱՍԻՆ,  ՈՐՈՆՑ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԾՆՈՂՆԵՐԸ ԿԱՄ ՆՐԱՆՑԻՑ  

ՄԵԿԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԶՐԿՎԵԼ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՑ ԿԱՄ 

 ԵՐԵԽԱՅԻ ՈՐԴԵԳՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ՎԵՐԱՑՎԵԼ 

 

 

 Հիմք ընդունելով Ընտանեկան օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-

րդ կետը և 130-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը` Արցախի Հանրապե-

տության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Սահմանել այն քրոնիկ հոգեկան հիվանդությունների ցանկը, որոնց 

առկայության դեպքում ծնողները կամ նրանցից մեկը կարող են զրկվել 

ծնողական իրավունքներից կամ երեխայի որդեգրումը կարող է վերացվել՝ 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 
«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի հուլիսի 17-ի N 581-Ն  որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ՔՐՈՆԻԿ ՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 

ԾՆՈՂՆԵՐԸ ԿԱՄ ՆՐԱՆՑԻՑ ՄԵԿԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԶՐԿՎԵԼ ԾՆՈՂԱԿԱՆ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԵՐԵԽԱՅԻ ՈՐԴԵԳՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ՎԵՐԱՑՎԵԼ 

  

 

1. Դեմենցիա (թուլամտության բոլոր տեսակները) F00-03 

2. Օրգանական ամնեստիկ համախտանիշ` չպայմանավորված ալկոհոլով կամ 

հոգեներգործուն նյութերով F04 

3. Դելիրիում` չպայմանավորված ալկոհոլի կամ այլ հոգեներգործուն նյութերի 

գործածմամբ F05 

4. Օրգանական հալյուցինոզ, հաճախակի (տարվա ընթացքում 2-ից ավելի` 

բժշկական փաստաթղթերով հաստատված) սրացումներով ընթացող F06.0 

5. Օրգանական կատատոնիկ խանգարում F06.1 

6. Օրգանական զառանցական (շիզոֆրենանման) խանգարում, հաճախակի 

(տարվա ընթացքում 2-ից ավելի` բժշկական փաստաթղթերով հաստատված) 

սրացումներով ընթացող F06.2 

7. Անձի օրգանական խանգարում, հաճախակի (տարվա ընթացքում 2-ից ավելի` 

բժշկական փաստաթղթերով հաստատված) սրացումներով ընթացող F07.0 

8. Անձի և վարքի օրգանական այլ խանգարումներ` պայմանավորված 

գլխուղեղի հիվանդությամբ, վնասվածքով և ֆունկցիայի խանգարումով` հաճախակի 

(տարվա ընթացքում 2-ից ավելի` բժշկական փաստաթղթերով հաստատված) 

սրացումներով ընթացող F07.8 

9. Շիզոֆրենիա, հաճախակի (տարվա ընթացքում 2-ից ավելի` բժշկական 

փաստաթղթերով հաստատված) սրացումներով ընթացող և (կամ) կայուն դեֆեկտով 

F20 

10. Շիզոտիպային խանգարում, հաճախակի (տարվա ընթացքում 2-ից ավելի` 

բժշկական փաստաթղթերով հաստատված) սրացումներով ընթացող F21 

11. Խրոնիկական զառանցական խանգարումներ, հաճախակի (տարվա 

ընթացքում 2-ից ավելի` բժշկական փաստաթղթերով հաստատված) սրացումներով 

ընթացող F22 

12. Ինդուկցված զառանցական խանգարում, հաճախակի (տարվա ընթացքում 2-

ից ավելի` բժշկական փաստաթղթերով հաստատված) սրացումներով ընթացող F24 

13. Շիզոաֆեկտիվ խանգարումներ, հաճախակի (տարվա ընթացքում 2-ից 

ավելի` բժշկական փաստաթղթերով հաստատված) սրացումներով ընթացող F25 

14. Այլ ոչ օրգանական փսիխոտիկ խանգարումներ, հաճախակի (տարվա 

ընթացքում 2-ից ավելի` բժշկական փաստաթղթերով հաստատված) սրացումներով 

ընթացող F28 

15. Երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարում, ծանր դեպրեսիվ էպիզոդ` առանց 

փսիխոտիկ ախտանիշների, հաճախակի (տարվա ընթացքում 2-ից ավելի` բժշկական 

փաստաթղթերով հաստատված) սրացումներով ընթացող F31.4 

16. Երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարում, դեպրեսիվ էպիզոդ` փսիխոտիկ 

ախտանիշներով, հաճախակի (տարվա ընթացքում 2-ից ավելի` բժշկական 

փաստաթղթերով հաստատված) սրացումներով ընթացող F31.5 

17. Երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարում, խառը բնույթի ընթացիկ էպիզոդ` 

հաճախակի (տարվա ընթացքում 2-ից ավելի` բժշկական փաստաթղթերով 

հաստատված) սրացումներով ընթացող F31.6 



18. Հետադարձ դեպրեսիվ խանգարում, ընթացիկ էպիզոդ ծանր աստիճանի` 

առանց փսիխոտիկ ախտանիշների F33.2 

19. Հետադարձ դեպրեսիվ խանգարում, ընթացիկ էպիզոդ ծանր աստիճանի` 

փսիխոտիկ ախտանիշներով F33.3 

20. Անձի և վարքի խանգարումներ` հասուն տարիքում ընթացող, հաճախակի 

(տարվա ընթացքում 2-ից ավելի` բժշկական փաստաթղթերով հաստատված) 

դեկոմպենսացիաներով F60-69 

21. Թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացություն` վարքի նշանակալի 

խանգարումներով F70.1 

22. Չափավոր աստիճանի մտավոր հետամնացություն F71 

23. Ծանր աստիճանի մտավոր հետամնացություն F72 

24. Խորը մտավոր հետամնացություն F73: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       17 հուլիսի 2019թ.                                                                        N 582-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 23-Ի N 396-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 37-րդ հոդվածին համապա-

տասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 

թվականի հունիսի 23-ի «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական 

(աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, 

գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են 

առողջական վիճակի պարտադիր զննության, և բժշկական զննության ծավալի 

ու հաճախականության ցանկը, անձնական սանիտարական (բժշկական) 

գրքույկի, բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկը, անձին 

ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշման ձևերը 

հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2003 թվականի մայիսի 27-ի թիվ 169 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» N 396-Ն որոշմամբ հաստատված՝ 

1) N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 

հավելվածի. 

2) N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 

հավելվածի. 

3) N 3 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 3 

հավելվածի. 

4) N 4 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 4 

հավելվածի. 

5) N 5 հավելվածի ձև 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն                       

N 5 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 
«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 
 



Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2019 թվականի հուլիսի 17-ի N 582-Ն  որոշման 

 

«Հավելված 1 

ԼՂՀ կառավարության 

«23» հունիսի 2009թ. թիվ 396-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  

ԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՍ) ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ 

  

1. Պարտադիր բժշկական զննության ենթակա են սույն որոշման N 2 հավելվա-

ծով հաստատված ցանկում նշված կազմակերպություններում աշխատանքի ընդունվող 

և աշխատող անձինք, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատերերը: 

2. Բժշկական զննության գործընթացն իրականացնում են բժիշկ-

մասնագետները` համաձայն սույն որոշման N 2 հավելվածով հաստատված ցանկի: 

3. Պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական 

բժշկական զննություն անցկացվում է օրենքով սահմանված կարգով տրված բժշկական 

օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակ իրականացնելու լիցենզիա 

ունեցող բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունում: 

Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության սույն 

որոշման N 2 հավելվածով սահմանված պահանջներին համապատասխան բժշկական 

օգնության և սպասարկման որևէ տեսակի լիցենզիայի բացակայության դեպքում 

համապատասխան բժշկական օգնությունը և սպասարկումն (ներառյալ լաբորատոր-

գործիքային հետազոտությունները) իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով 

տրված բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակ 

իրականացնելու լիցենզիա ունեցող այլ բժշկական օգնություն և սպասարկում 

իրականացնող կազմակերպության կողմից` պայմանագրային հիմունքներով: 

4. Բժշկական զննման ժամանակ բժիշկ-թերապևտը (ընտանեկան բժիշկը)  

պարտավոր է` 

1) հավաքել մանրամասն տվյալներ դիմողի` նախկինում տարած վարակիչ 

հիվանդությունների մասին. 

2) զննել դիմողի ներքին օրգանների վիճակը. 

3) ուղեգրել դիմողին պահանջվող բժշկական և լաբորատոր-գործիքային 

հետազոտությունների. 

4) հիվանդության վերհուշության մեջ (անամնեզ) դիմողի` նախկինում տարած 

աղիքային հիվանդությունների վերաբերյալ նշվելու դեպքում լաբորատորիայի 

ուղեգրում պետք է դրա մասին կատարվի գրանցում: 

5.  Բժիշկ-մաշկավեներաբանը պարտավոր է` 

1) մանրամասնորեն զննել մաշկը, դրա մազածածկ մակերեսը, ծալքերը, 

եղունգները, տեսանելի լորձաթաղանթները. 

2) շոշափել ավշային հանգույցները. 

Բժիշկ-մաշկավեներաբանի բացակայության դեպքում նրան կարող են 

փոխարինել այն ընտանեկան բժիշկները, մանկաբարձ-գինեկոլոգները, ովքեր ունեն 

համապատասխան պատրաստվածություն: 

6. Լաբորատոր-գործիքային հետազոտություններն իրականացվում են հետևյալ 

մեթոդներով` 

1) սիֆիլիսի նկատմամբ` միայն էքսպրես եղանակով, միկրոպրեցիպիտացիայի 

ռեակցիայով, արյունը վերցվում է միայն ձեռքի մատից. 

2) կոնտակտային հելմինթոզների նկատմամբ` կղանքի և (կամ) շուրջհետանց-

քային քերուկի հետազոտության միջոցով. 



3) աղիքային վարակիչ հիվանդությունների ախտածին հարուցիչների և 

ախտածին ստաֆիլակոկի նկատմամբ` մանրէաբանական հետազոտության միջոցով. 

4) վիրուսային հեպատիտ Բ-ի և Ց-ի նկատմամբ` արյան շճաբանական 

հետազոտության արագ թեսթ-համակարգերով: Արագ թեսթ-համակարգով դրական 

արդյունք արձանագրելու դեպքում` կեղծ դրական արդյունքից խուսափելու 

նպատակով հետազոտությունը շարունակվում է արյան իմունաֆերմենտային 

հետազոտությամբ. 

5) ցուցման դեպքում` քոսի և սնկային հիվանդությունների նկատմամբ` նատիվ 

քերուկների մանրադիտմամբ. 

6) տուբերկուլյոզի նկատմամբ` թոքերի գործիքային հետազոտությամբ: 

Գործիքային հետազոտությամբ «տուբերկուլյոզ հիվանդության» ախտորոշման 

կամ դրա կասկածի դեպքում տվյալ անձը հետազոտվում է, և վերջնական 

ախտորոշումը կատարվում է՝ համաձայն առողջապահության բնագավառի պետական 

կառավարման համակարգի լիազոր մարմնի կողմից ընդունված հրամանի: 

7. Բժիշկ-մասնագետն անհրաժեշտ բժշկական զննություն (հետազոտություն-

ներ) կատարելուց հետո, հակացուցումների բացակայության դեպքում, հետազոտվողի 

սանիտարական (բժշկական) գրքույկում նշում է իր մասնագիտական եզրակա-

ցությունը` 

1) սանիտարական (բժշկական) գրքույկում բժշկական զննություն և (կամ) 

լաբորատոր հետազոտություն իրականացնող բժիշկը զննության, հետազոտության 

իրականացման արդյունքները հաստատում է ստորագրությամբ և նշում իր անունը, 

ազգանունը, եթե զննումը, հետազոտությունը կատարվում են այլ բժշկական օգնություն 

և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունում, ապա վերջինիս արդյունքները 

հաստատվում են զննումը (հետազոտությունը) կատարող իրավաբանական անձի 

կնիքով. 

2) եթե սանիտարական (բժշկական) գրքույկը չի համապատասխանում սույն 

որոշման N 3 հավելվածի ձևին, այն համարվում է անվավեր: Սույն կարգի 8-րդ կետում 

նշված հիվանդությունների ախտորոշման կամ մանրէակրության հայտնաբերման 

դեպքում արգելվում է աշխատել Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից 

հաստատված պարտադիր բժշկական զննության ցանկում նշված կազմակերպու-

թյուններում ու մասնագիտություններով: Բժշկական օգնություն և սպասարկում 

իրականացնող կազմակերպության տնօրենն անմիջապես էլեկտրոնային ձևաչափով 

կամ հեռախոսով կամ ֆաքսով հաղորդում, այնուհետև 24 ժամվա ընթացքում՝ գրավոր 

տեղեկատվություն է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային 

տեսչություն (այսուհետ՝ տեսչություն):  

8. Սույն որոշման N 2 հավելվածում ներառված կազմակերպություններում ու 

համապատասխան մասնագիտություններով աշխատող անձանց, մինչև համապա-

տասխան բուժման ավարտը և լաբորատոր հետազոտությունների բացասական 

արդյունքը, չի թույլատրվում աշխատել մանրէակրության և մակաբուծակրության 

հայտնաբերման ու հետևյալ հիվանդությունների ախտորոշման դեպքում` 

1) որովայնային տիֆ, պարատիֆեր, սալմոնելոզ, դիզենտերիա. 

2) հեմինոլեպիդոզ, էնտերոբիոզ. 

3) սիֆիլիս. 

4) վարակիչ մաշկային հիվանդություններ. 

5) թոքերի դրական քսուքով տուբերկուլյոզ, իսկ նորածնի, վաղ մանկական և 

նախադպրոցական հասակի երեխաների հետ աշխատելու համար հակացուցում են 

հանդիսանում նաև բացասական քսուքով թոքային տուբերկուլյոզը և արտաթոքային 

տուբերկուլյոզը. 

6) ախտածին ստաֆիլակոկակրություն, մաշկի, քիթ-ըմպանի, աչքի լորձաթա-

ղանթի թարախային հիվանդություններ (այն ոլորտներում, որոնց աշխատակիցները 

հետազոտվում են նշված հիվանդությունների և մանրէակրության վերաբերյալ): 



9. Քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Բ-ով (պոլիմերազային շղթայական 

ռեակցիայի մեթոդով լաբորատոր հետազոտության արդյունքում վիրուսի 

բեռնվածությունը >2000 միջազգային միավորի դեպքում), քրոնիկ վիրուսային 

հեպատիտ Ց-ով (պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի մեթոդով լաբորատոր 

հետազոտության դրական արդյունքի դեպքում) չի թույլատրվում իրականացնել 

ինվազիվ բժշկական միջամտություններ բժշկական օգնություն և սպասարկում 

իրականացնող կազմակերպությունում՝ մինչ քրոնիկ հեպատիտ Բ-ի դեպքում վիրուսի 

բեռնվածությունը < 2000 միջազգային միավոր, իսկ հեպատիտ Ց-ի՝ կայուն վիրուսաբա-

նական պատասխանի արդյունքները (բուժման ավարտից 24 շաբաթ հետո 

պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի մեթոդով ռիբննուկլեինաթթվի (ՌՆԹ) 

բացասական արդյունք): Վիրուսային հեպատիտ Ց-ի անտիգենակիրներին չի թույլա-

տրվում իրականացնել ինվազիվ բժշկական միջամտություններ՝ արյունաբանական 

բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում` 

արյան հավաքագրման և փոխներարկման կետերում և բաժանմունքներում, 

մանկաբարձագինեկոլոգիական, այդ թվում՝ նորածնային, վիրաբուժական, վերակեն-

դանացման, դիալիզի բաժանմունքներում, ստոմատոլոգիական կաբինետներում, 

միջամտությունների կաբինետում: Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականա-

ցնող կազմակերպություններում ստոմատոլոգները, արյան, դրան փոխարինող և այլ 

կենսաբանական հեղուկների հետ աշխատող, ինչպես նաև գեղեցկության սրահներում 

մաշկի ամբողջականության խախտմամբ և դրա խորանիստ շերտերի ներգրավմամբ 

կոսմետիկ միջամտություններ իրականացնող (կոսմետիկ միջամտություններ 

իրականացնող, դաջվածքի մասնագետ, մատնահարդար, ոտնահարդար) սուր 

վիրուսային հեպատիտ Բ-ով, Ց-ով պացիենտի բժշկական օգնությունը և սպասարկումն 

իրականացվում է յուրաքանչյուր հիվանդության համար նախատեսված վարման 

պետական ուղեցույցին համապատասխան: Նրանց աշխատելու թույլտվություն 

տրվում է միայն առողջանալուց հետո, յուրաքանչյուր առանձին հիվանդության 

դեպքում` այդ հիվանդության համար բուժումից հետո սահմանված կարգով 

իրականացվող հետազոտությունների բացասական արդյունքների հիման վրա: 

10. Վիրուսային հեպատիտ Բ-ի վերաբերյալ հետազոտվող քանակակազմը 

(անձնակազմը) կցում է նաև տեղեկանք վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ ստացած 

պատվաստումների վերաբերյալ: Վիրուսային հեպատիտ Բ-ի և Ց-ի տեսակետից 

խոցելի քանակակազմը պատվաստումների ամբողջական կուրսն (եռանվագ) 

ավարտելուց վեց ամիս հետո մեկ անգամ ենթակա է հետազոտման վիրուսային 

հեպատիտ Բ-ի մակերեսային հակածնի և հակամարմինների տիտրի նկատմամբ: 

Հակածնի բացասական արդյունքի և հակամարմինների տասը միջազգային միավորին 

հավասար կամ ավելի լինելու դեպքում՝ վերջիններս ենթակա չեն հետազոտման: 

11. Սննդի և դրանց հավասարեցված կազմակերպություններում աշխատող 

անձինք, ովքեր աշխատանքի ու բնակության վայրում շփվել են վարակիչ հիվանդների 

հետ, ենթարկվում են բժշկական հետազոտությունների, և նրանց նկատմամբ 

իրականացվում է հսկողություն: 

12. Հելմինթոզներով վարակված անձինք ենթակա են բուժման` 

որդակրությունից ազատվելու համար: Հելմինթոզներով վարակված անձինք, ովքեր 

ենթակա են բուժման, չեն ազատվում աշխատանքից (բացառությամբ` հեմինոլեպիդոզի 

և էնտերոբիոզի դեպքերի): 

13. Բժշկական զննության որակի և ծավալի համար պատասխանատու է այն 

իրականացնող բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատության 

ղեկավարը կամ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 

կազմակերպության ղեկավարի հրամանով նշանակվում է բժշկական զննության 

իրականացման համար պատասխանատու այլ անձ: 

14. Գործատուն (կազմակերպության տնօրենը) պատասխանատու է 

կազմակերպության աշխատողների՝ սույն որոշմամբ սահմանված կարգով 

ժամանակին բժշկական զննությունների չենթարկելու, նախնական բժշկական 



զննություն չանցած կամ բժշկական հակացուցումներ ունեցող անձանց աշխատանքի 

ընդունելու, ինչպես նաև պարբերական բժշկական զննություն չանցած կամ բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող անձանց աշխատանքի թույլատրելու համար: 

Կազմակերպության տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը լրացնում 

է բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկը՝ համաձայն սույն որոշման        

N 4 հավելվածի: Գործատուն ապահովում է կազմակերպության աշխատողների՝ սույն 

որոշմամբ սահմանված կարգով նախնական և պարբերական բժշկական 

զննությունների ենթարկվելը: 

15. Պարտադիր բժշկական զննության ծախսերն իրականացվում են գործատուի 

հաշվին: Գործատուի հաշվին իրականացվող պարտադիր բժշկական զննության 

ծախսերը և դրանց նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու դեպքերը, 

պայմանները և կարգը իրականացվում է «Բնակչության բժշկական օգնության և 

սպասարկման մասին» օրենքի 20-րդ հոդվածով, «Բնակչության սանիտարահա-

մաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածով և 

Աշխատանքային օրենսգրքի 249-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով: 

16. Բժշկական զննությունն ավարտվելուց հետո ոչ ուշ, քան եռօրյա ժամկետում 

բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատության ղեկավարը 

կամ նրա հրամանով նշանակված բժշկական զննությունների համար 

պատասխանատու անձը աշխատանքի ընդունվողի կամ աշխատողի անձնական 

բժշկական գրքույկում կատարում է նրան աշխատելու թույլտվություն տալու մասին 

նշում: Նշումն ամրագրվում է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 

կազմակերպության կլոր կնիքով: 

17. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպու-

թյունում պարբերական բժշկական զննությունների ենթարկված անձանց զննության 

արդյունքները լրացվում են բժշկական զննության դիմած անձի մշտական (եթե դիմողը 

սպասարկվում է տվյալ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 

կազմակերպությունում) կամ ժամանակավոր ամբուլատոր քարտում: 

18. Տեսչությունն օրենքով սահմանված կարգով վերահսկողություն է 

իրականացնում սույն կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ, բացառությամբ 

սույն կարգի 20-րդ կետով նախատեսված դեպքերի: 

19. Այն անձինք, ովքեր չեն ենթարկվել նախնական և պարբերական բժշկական 

զննության, ինչպես նաև, եթե բժշկական զննության արդյունքում ախտորոշվել է սույն 

կարգի 8-րդ և 9-րդ կետերում նշված հիվանդություններից որևէ մեկը, տեսչության 

պետի որոշմամբ չեն թույլատրվում աշխատանքի` մինչև սահմանված կարգով 

բժշկական զննության ենթարկվելը, իսկ հիվանդության դեպքում՝ մինչև առողջացումը` 

համաձայն սույն որոշման N 5 հավելվածի: 

20. Սույն որոշման N 2 հավելվածի 1-ին կետում նշված անձանց, ինչպես նաև 2-

րդ կետում նշված այն անձանց, որոնք արտադրական պրակտիկա են անցնում 

որոշման  N 2 հավելվածի 1-ին կետում նշված կազմակերպություններում, և որոշման 

N2 հավելվածի 8-րդ և 10-րդ կետերում նշված անձանց, որոնք սննդային արտադրանքի 

(սննդամթերքի) արտադրության և (կամ) շրջանառության փուլերում անմիջական 

շփում ունեն սննդամթերքի հետ, սանիտարական (բժշկական) գրքույկի առկայության և 

(կամ) նախնական և պարբերական բժշկական զննության վերաբերյալ՝ Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լրացված լինելու նկատմամբ 

օրենքով սահմանված կարգով վերահսկողությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական ծառայությունը: Արտադրական միջավայրում և 

աշխատանքային գործընթացի վնասակար ու վտանգավոր գործոնների ազդեցությանը 

ենթարկվող բնակչության առանձին խմբերի առողջական վիճակի պարտադիր 

նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության 

անցկացման կարգը, գործոնների, կատարվող աշխատանքների բնույթի, զննության 

ծավալի, բժշկական հակացուցումների ցանկերը և աշխատանքի պայմանների 



հիգիենիկ բնութագրման կարգը սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 31-ի N 398 որոշմամբ: 

21. Սույն կարգի 20-րդ կետում նշված անձինք, սանիտարական (բժշկական) 

գրքույկի բացակայության և (կամ) դրանում նախնական ու պարբերական բժշկական 

զննության վերաբերյալ՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով լրացված չլինելու դեպքում, Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 

որոշմամբ՝ չեն թույլատրվում աշխատանքի` մինչև խախտումը սահմանված կարգով 

վերացնելը:»: 
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Հավելված N 2  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2019 թվականի հուլիսի 17-ի N 582-Ն  որոշման 

 

«Հավելված 1 

ԼՂՀ կառավարության 

«23» հունիսի 2009թ. թիվ 396-Նորոշման 

 
Ց Ա Ն Կ 

  

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑՈՒՄ ԶԲԱՂՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ  

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ, ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՈՒ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

  

Հ/հ Կազմակերպություններ և 

մասնագիտություններ 

Թերապևտի, 

ընտանեկան 

բժշկի զննում 

Հետազոտութ-

յուններ տուբեր-

կուլյոզի 

նկատմամբ 

Մաշկավենե-

րաբանի զննում 

Հետազոտու-

թյուն 

սիֆիլիսի 

նկատմամբ 

Հետազոտութ-

յուն աղիքային 

վարակիչ 

հիվանդութ-

յունների 

նկատմամբ 

(մանրէակրու-

թյուն) 

Հետազոտու-

թյուններ 

հելմինթա-

կրության 

նկատմամբ 

Հետազո-

տություն 

վիրուսային 

հեպատիտ   

Բ-ի 

նկատմամբ 

Հետազո-

տություն  

վիրուսային 

հեպատիտ    

Ց-ի նկատ-

մամբ 

Հետազո-

տություն 

քիթըմպանի 

ախտածին 

ստաֆիլո-

կոկի նկատ-

մամբ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Սննդի արտադրության ոլորտի, 

գյուղացիական, անասնապահա-

կան տնտեսությունների, 

(բացառությամբ` ֆիզիկական 

անձանց), թռչնաբուծարանների, 

սպանդանոցների, թարմ մսի 

կտրատման բաժինների, էկզոտիկ 

կենդանիներ պահող (իրացնող) 

կազմակերպությունների, 

սննդամթերքի պահեստների և 

բազաների աշխատողներ, որոնք 

շփում ունեն սննդամթերքի հետ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

կիսամյակը  

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

կիսամյակը  

1 անգամ 

 աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

կիսամյակը 

 1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

կիսամյակը 

 1 անգամ 

  միայն 

կրեմային 

հրուշա-

կեղենի, 

կաթի 

մշակման, 

կաթնամ-

թերքի և 

մանկական 

սննդի ար-

տադրութ-

յամբ կամ 



դրա արտադրման, 

փաթեթավորման, պահպանման և 

իրացման ընթացքում, ինչպես 

նաև բոլոր տեսակի փոխադրա-

միջոցներով փոխադրման 

ընթացքում սննդամթերքի հետ 

շփվող անձինք, հանրային սննդի 

կազմակերպությունների, սննդի 

առևտրի օբյեկտների աշխատա-

կիցներ: Սույն ցանկի 7-րդ, 8-րդ և 

9-րդ կետերում նշված 

կազմակերպությունների 

արտադրական շենքերում, 

պահեստներում և սննդի 

ընդունման կետերում 

աշխատողներ 

վաճառքով 

զբաղվող 

անձանց 

համար` 

աշխա-

տանքի 

ընդունվե-

լիս և հետա-

գայում 

տարին 1 

անգամ 

2. Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների 

սովորողներ, նախնական 

(արհեստագործական), միջին 

մասնագիտական և բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություն-

ների ուսանողներ, որոնք 

ուսումնաարտադրական 

պրակտիկա են անցնում այն 

հաստատություններում, որոնց 

աշխատողները ենթակա են 

առողջական վիճակի պարտադիր 

բժշկական զննության 

(հետազոտությունների) 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

կիսամյակը 

 1 անգամ 

արտադրական 

պրակտիկայից 

առաջ, եթե 

նախորդ  

6 ամսվա 

ընթացքում 

հետազոտու-

թյուն չի 

կատարվել 

արտադրական 

պրակտիկայից 

առաջ 

15 

տարեկանից 

բարձր 

անձինք` 

գործնական 

պարապ-

մունքներից 

առաջ, 15 

տարեկանից 

փոքր 

անձինք` ըստ 

համաճարա-

կաբանական 

և բժշկական 

ցուցումների 

արտադրական 

պրակտիկայից 

առաջ և 

հետագայում` 

կիսամյակը  

1 անգամ` 

պրակտիկայի 

շարունակման 

դեպքում 

արտադրական 

պրակտիկայից 

առաջ և 

հետագայում` 

յուրաքանչյուր 

կիսամյակը  

1 անգամ 

  Արտադրա-

կան պրակ-

տիկայից 

առաջ` 

հրուշակա-

գործի 

մասնագի-

տությամբ և 

ծննդատան 

նորածնա-

յին, մանկա-

կան և 

վիրա-

բուժական 

բաժան-

մունքնե-

րում 

պրակտիկա 

անցնողնե-

րի համար 

3. Մանկաբարձագինեկոլոգիական, աշխատանքի աշխատանքի աշխատանքի աշխատանքի աշխատանքի աշխատանքի աշխատանքի աշխատանքի աշխատան-



18 տարեկանից ցածր անձանց 

բժշկական օգնություն և սպա-

սարկում, ստոմատոլոգիական, 

վիրաբուժական, մաշկավենե-

րաբանական, բժշկական 

օգնություն և սպասարկում 

(արտահիվանդանոցային և 

հիվանդանոցային) 

իրականացնող, հոգեբուժական 

կազմակերպությունների, շտապ 

բժշկական օգնություն և սպա-

սարկում իրականացնող կազմա-

կերպությունների, ինֆեկցիոն, այդ 

թվում՝ հակատուբերկուլյոզային 

հիվանդանոցների (բաժանմունք-

ների, կաբինետների), վերակեն-

դանացման, հեմոդիալիզի 

բաժանմունքների, ախտորոշիչ 

լաբորատորիաների, մանրէա-

զերծման բաժանմունքների, 

արյան հավաքագրման և 

փոխներարկման կետերի կամ 

բաժանմունքների, միջամտու-

թյուններ իրականացնող 

կաբինետների բուժաշխատողներ 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

ընդունվելիս և 

հետագայում՝ 

տարին  

1 անգամ` 

միջամտութ-

յուններ 

իրականա-

ցնող կամ 

արյան և դրա 

բաղադրիչ-

ների հետ 

առնչվող 

բուժաշխա-

տողները 

միայն 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 

 1 անգամ 

ընդունվելիս և 

հետագայում 

տարին 1 

անգամ` 

միայն միջա-

մտություններ 

իրականաց-

նող կամ 

արյան և դրա 

բաղադրիչնե-

րի հետ 

առնչվող 

բուժաշխա-

տողները 

ընդունվելիս և 

հետագայում 

տարին  

1 անգամ` 

միայն 

միջամտու-

թյուններ 

իրականաց-

նող կամ 

արյան և դրա 

բաղադրիչ-

ների հետ 

առնչվող 

բուժաշխա-

տողները 

քի ընդուն-

վելիս և 

հետագա-

յում` 

տարին 1 

անգամ 

4. Դեղագործական 

կազմակերպությունների և 

դեղատների աշխատողներ, որոնք 

զբաղված են դեղամիջոցների 

պատրաստմամբ և 

փաթեթավորմամբ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 

1 անգամ 

 աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 

1 անգամ 

  աշխատան-

քի ընդուն-

վելիս և հե-

տագայում` 

տարին  

1 անգամ 

5. Դեղատների, աշխատողներ, 

որոնք զբաղված են 

դեղամիջոցների իրացմամբ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

        

6. Կոսմետիկ միջոցներ, անձնական աշխատանքի  աշխատանքի  աշխատանքի աշխատանքի   աշխատան-



հիգիենայի և նորածնային խնամ-

քի պարագաներ արտադրող 

կազմակերպությունների 

աշխատողներ 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 1 անգամ 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 

 1 անգամ 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

քի ընդուն-

վելիս և հե-

տագայում` 

տարին 1 

անգամ 

7. Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների, նախնա-

կան (արհեստագործական), միջին 

մասնագիտական և բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություն-

ների, ինչպես նաև արտադպրո-

ցական կրթության հաստատու-

թյունների (բուհեր, հանրակր-

թական դպրոցների, քոլեջների, 

վարժարանների, մարզադպրոց-

ների,ուսումնարանների, 

արվեստի դպրոցների, այդ թվում՝ 

երաժշտական դպրոցների և 

համապատասխան խմբակների, 

համակարգչային և լեզվի 

ուսուցման դասընթացների), 

հիմնադրամի և կրթահամալիրի 

աշխատողներ, որոնք 

անմիջականորեն մասնակցում են 

ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքներին 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 

 1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

        

8. Երեխաներին խնամք 

տրամադրող` բնակչության 

սոցիալական պաշտպանության 

ընդհանուր տիպի և հատուկ 

(մասնագիտացված) հաստա-

տությունների (մանկատների), 

երեխաների բժշկասոցիալական 

վերականգնողական 

հաստատությունների, 

երեխաների ժամանակավոր 

տեղավորման շուրջօրյա 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 

 1 անգամ 

 աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

  աշխատան-

քի ընդուն-

վելիս և հե-

տագայում` 

տարին  

1 անգամ 



հաստատությունների, 

երեխաների խնամքի և 

պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատությունների, 

երեխաների սոցիալական 

հոգածության ցերեկային 

կենտրոնների, երեխաների 

աջակցության կենտրոնների, 

երեխայի և ընտանիքի 

աջակցության կենտրոնների, 

նախադպրոցական 

հաստատությունների, հատուկ 

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների, այլ 

առողջարանային, մանկական 

զվարճանքի կազմակերպու-

թյունների աշխատողներ, որոնք 

անմիջապես իրականացնում են 

երեխաների սպասարկումը 

9. Առողջարանների, հանգստյան 

տների, դպրոցական, 

ուսանողական ճամբարների, 

վերականգնողական 

կենտրոնների, տարեցների, 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց, հոգեկան (այդ թվում՝ 

մտավոր) խնդիրներ ունեցող 

անձանց շուրջօրյա և (կամ) 

ցերեկային խնամք և սպասարկում 

իրականացնող կազմակերպու-

թյունների աշխատողներ, որոնք 

անմիջականորեն իրականացնում 

են հանգստացողների, 

շահառուների, հիվանդների 

սպասարկումը 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 

 1 անգամ 

Աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 

 1 անգամ 

 աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

    

10. Բնակչության կոմունալ 

կենցաղային սպասարկման 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

 աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

   



կազմակերպությունների` 

հյուրանոցների, 

հանրակացարանների, 

լվացքատների աշխատողներ, 

որոնք ընդգրկված են տեխնոլո-

գիական գործընթացներում կամ 

սպասարկման ոլորտում 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

11. Բնակչության կոմունալ 

կենցաղային սպասարկման 

կազմակերպությունների` 

բաղնիքների, շոգեբաղնիքների, 

մերսման սրահների, 

վարսավիրանոցների և 

գեղեցկության սրահների 

աշխատողներ, որոնք ընդգրկված 

են տեխնոլոգիական 

գործընթացներում կամ 

սպասարկման ոլորտում, այդ 

թվում՝ մերսողներ, դաջվածքի և 

կոսմետոլոգիական 

ծառայություններ մատուցողներ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 

 1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 

 1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 

 1 անգամ 

մատնահար-

դարները, 

ոտնահար-

դարները, 

դիմահար-

դարները և 

դաջվածքի 

մասնագետ-

ները` աշխա-

տանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում՝ 

տարին 1 

անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

մատնահար-

դարները, 

ոտնահար-

դարները, 

դիմահար-

դարները և 

դաջվածքի 

մասնագետ-

ները՝ աշխա-

տանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում 

տարին 

 1 անգամ 

մատնահար-

դարները, 

ոտնահար-

դարներ, 

դիմահար-

դարները և 

դաջվածքի 

մասնագետ-

ները` աշխա-

տանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում 

տարին  

1 անգամ 

 

12. Մարզիչներ, հրահանգիչներ, 

լողավազանների, 

մարզաառողջարանային 

կենտրոնների աշխատողներ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 1 անգամ 

  աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին 1 անգամ 

   

13. Մարդատար գնացքների, 

օդանավերի ուղեկցողներ և 

մաքրող անձնակազմ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

կիսամյակը  

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

կիսամյակը  

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

կիսամյակը 

 1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

կիսամյակը 

 1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

կիսամյակը 

 1 անգամ 

   



14. Ընդհանուր օգտագործման 

ավտոմոբիլային տրանսպորտով 

միջպետական, միջշրջանային, 

ներշրջանային, միջքաղաքային, 

մերձքաղաքային և ներքաղա-

քային կանոնավոր ուղևորափո-

խադրումների և ոչ կանոնավոր 

ուղևորափոխադրումների, ինչպես 

նաև մարդատար տաքսի 

ավտոմոբիլների վարորդներ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

  

- - 

   

15. Ջրմուղների կառույցների աշխա-

տողներ, որոնք անմիջականորեն 

առնչվում են խմելու ջրի 

մաքրմանը, վարակազերծմանը և 

ջրամատակարարման ցանցի 

սպասարկմանը 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

- - 

 աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

աշխատանքի 

ընդունվելիս և 

հետագայում` 

տարին  

1 անգամ 

   

 
1. Հոգեբուժական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների բուժաշխատողները ենթակա են թերապևտի բժշկական 

զննության և տուբերկուլյոզի վերաբերյալ հետազոտության աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին մեկ անգամ: 

2. Նորածնի, վաղ մանկական և նախադպրոցական հասակի երեխաների հետ աշխատելու համար, բացի սույն որոշման N 1 հավելվածի 10-րդ կետում նշված 

հիվանդություններից, հակացուցում են նաևբացասական քսուկով թոքային տուբերկուլյոզը և արտաթոքային տուբերկուլյոզը: 

3. Բացի նշված հաճախականությունից` նշված պարբերական զննությունը կարող է կազմակերպվել և իրականացվել նաև արտահերթ` վարակիչ (այդ թվում` 

մակաբուծային) հիվանդության տարածման վտանգի դեպքում` համաճարակաբանական ցուցումով:»: 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                                                                               Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ՁԵՎ 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ (ԲԺՇԿԱԿԱՆ) ԳՐՔՈՒՅԿԻ  

 

___________________________________________________ 
                          (գրքույկի տիրոջ ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________    
(կազմակերպության տնօրենի uտորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

Կ. Տ.                                                                                            ______ ________________ 20     թ. 

  

1. Տվյալներ uանիտարական (բժշկական) գրքույկի տիրոջ մաuին` 

 ազգանունը ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 անունը, հայրանունը ------------------------------------------------------------------------------ 

 ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը ------------------------------------------------------- 

 բնակության վայրը -------------------------------------------------------------------------------- 

 մասնագիտությունը ------------------------------------------------------------------------------- 

պաշտոնը-------------------------------------------------------------------------------------------- 

կազմակերպությունը ------------------------------------------------------------------------------ 

Նշում` այլ կազմակերպություններ աշխատանքի տեղափոխվելու մաuին  

_______________________________________________________________________________ 

  

2. Թերապևտի զննման արդյունքը 

Ամսաթիվ Բժշկի 

եզրակացությունը 

Նշում` տարած uուր աղիքային 

հիվանդությունների մաuին 

Բժշկի 

ստորագրությունը 

        
 

3. Տուբերկուլյոզի վերաբերյալ հետազոտության արդյունք 

Ամսաթիվ Բժշկի եզրակացությունը Բժշկի ստորագրությունը 

      
 

4. Մաշկավեներաբանի զննման արդյունքը 

Ամսաթիվ Բժշկի եզրակացությունը Բժշկի ստորագրությունը 

      

 

5. Սիֆիլիսի նկատմամբ հետազոտության արդյունքը 

Ամսաթիվ Հետազոտության անվանում, 

արդյունքը 

Բժշկի 

եզրակացությունը 

Բժշկի 

ստորագրությունը 

        

 

 

 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ 

 

 

 



 

6. Հեպատիտ Բ-ի նկատմամբ հետազոտության արդյունքը 

Ամսաթիվ Հետազոտության անվանում, 

արդյունքը 

Բժշկի 

եզրակացությունը 

Բժշկի 

ստորագրությունը 

        
 

7. Հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ հետազոտության արդյունքը 

Ամսաթիվ Հետազոտության անվանում, 

արդյունքը 

Բժշկի 

եզրակացությունը 

Բժշկի 

ստորագրությունը 

        
 

8. Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների հայտնաբերման  նպատա-

կով կատարված  հետազոտությունների արդյունքները 

Ամսաթիվ Հետազոտության արդյունքը Բժշկի ստորագրությունը 

      

9. Հելմինթոզների հայտնաբերման նպատակով կատարված հետազոտությունների 

արդյունքները 

Ամսաթիվ Հետազոտության արդյունքը Բժշկի ստորագրությունը 

      

10. Քիթ-ըմպանի քսուքի` ստաֆիլոկոկակրության վերաբերյալ հետազոտությունների 

արդյունքները 

Ամսաթիվ Հետազոտության արդյունքը Բժշկի ստորագրությունը 

      
 

11. Նշումներ աշխատանքի թույլատրելու մասին:»: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

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

ԼՂՀ կառավարության «23» հունիսի  

2009թ. թիվ 396-Ն որոշման 
 

ՁԵՎ 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԻ 
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1.* «Բժշկական զննությունների ժամանակացույց» մասում լրացվում են վերջին բժշկական զննությունների ամսաթիվը և նախատեսված հաջորդ բժշկական զննության 

ամսաթիվը: 

2. **«Ծանոթություն» մասում անհրաժեշտության դեպքում լրացվում են տվյալ աշխատակցին վերաբերող լրացուցիչ տվյալներ, օրինակ` աշխատանքից տեղափոխման 

կամ ազատվելու մասին:»: 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                                                                 Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 



Հավելված N 5 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2019 թվականի հուլիսի 17-ի N 582-Ն որոշման 
 

«ՁԵՎ 1 
 

 

Արցախի Հանրապետության                                                        

առողջապահության նախարարության  

աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և 

 հակահամաճարակային տեսչություն                
 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  N 
 

ԱՆՁԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՉԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

«_____» __________________20  թ.                                     _____________________   

                                                                                                                                                                                            (վայրը) 

 

Ես՝ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ 

 ______________________________________________________________________________ 

                                                                     (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

ուսումնասիրելով ներկայացված նյութերը (թվարկել)_______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

հաստատեցի, որ________________________________________________________________ 
(նշել իրավական ակտի համապատասխան դրույթը) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը և ղեկավարվելով «Բնակչության 

սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» օրենքով, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի 

դեկտեմբերի 20-ի N 558 որոշմամբ հաստատված հավելվածի 8-րդ կետի «ե» 

ենթակետով և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009թ 

հունիսի 23-ի  N 396-Ն որոշման ____ կետով,  

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց Ի 

քաղաքացի ____________________________________________________________________ 
(անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

որը հանդիսանում է ____________________________________________________________ 

                                                             (կազմակերպության, զբաղեցրած պաշտոնի անվանումը) 

սկսած______________________չթույլատրել աշխատանքի՝ մինչև_____________________ 

_______________________________________________________________________________ 
                                              (նշել գործողությունները, որոնցից հետո անձը կարող է թույլատրվել աշխատանքի) 

______________________________________________________________________________: 

  

Սույն որոշման կատարման համար պատասխանատու է 

_______________________________________________________________________________ 
(կազմակերպության անվանումը) 

_______________________________________________________________________________ 
(պաշտոնը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 



 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային 

տեսչության պետ 

 

                      __________________________________________________________ 

                                                              (անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

Կ.Տ.          Որոշումն ստացա_________________________________________ 
                                       (պաշտոնը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

                __________________________________________________________ 
(որոշման ստացման ամսաթիվը) 

 

                    Նշում որոշումը պատվիրված նամակով ուղարկելու մասին                                                   

             ____________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________ 

      Որոշումը կազմված է __________ օրինակից: 

 

Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա մասին իրազեկելու հաջորդ օրվանից: Սույն 

որոշումը կարող է բողոքարկվել որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա 

ընթացքում՝ վերադաս մարմնին կամ դատական կարգով:»: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       17 հուլիսի 2019թ.                                                                        N 583-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ԳՈՐԾՈՂ ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻՆ ՊԱՀԵԼՈՒ ՎԱՅՐԵՐԻ 

ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Համաձայն «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» 

օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ Արցախի Հանրապետության կառավա-

րությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության համակար-

գում գործող ձերբակալվածներին պահելու վայրերի ներքին կանոնակարգը՝ 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2019 թվականի հուլիսի 17-ի N 583-Ն որոշման 

 

Ն Ե Ր Ք Ի Ն  Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

 ԳՈՐԾՈՂ ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻՆ ՊԱՀԵԼՈՒ ՎԱՅՐԵՐԻ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության (այսուհետ՝ ոստիկանություն) 

համակարգում գործող ձերբակալվածներին պահելու վայրերի ներքին կանոնակարգով 

(այսուհետ` կանոնակարգ) կարգավորվում են ձերբակալված անձանց (այսուհետ՝ 

ձերբակալվածներ) ձերբակալվածներին պահելու վայրերում (այսուհետ՝ ՁՊՎ) 

ընդունելու հիմքերն ու կարգը, ձերբակալվածների նյութակենցաղային ապահովումը, 

ձերբակալվածների սնունդը և նրանց կողմից սննդից հրաժարվելու դեպքում 

ձեռնարկվող միջոցառումները, ՁՊՎ-ում պահվող ձերբակալվածների վարքագծի 

կանոնները, ՁՊՎ-ի օրվա կարգացուցակը, ձերբակալվածների կողմից առաջարկներ, 

դիմումներ և բողոքներ ներկայացնելը, փաստաբանի կամ պաշտպանի և մերձավոր 

ազգականի հետ տեսակցելը, հանձնուքներ ընդունելը և հանձնելը, ձերբակալվածների 

բացօթյա զբոսանքը, ՁՊՎ-ում ներքին անվտանգության ապահովումը, ՁՊՎ-ի 

շինարարության և սարքավորման առանձնահատկությունները, ՁՊՎ-ում արտակարգ 

իրավիճակի կանոնակարգը, ՁՊՎ-ում կանանց և անչափահասներին, առաջին կարգի 

հաշմանդամներին պահելու պայմանների առանձնահատկությունները, ՁՊՎ-ում 

պահվող ձերբակալածների նյութական պատասխանատվությունը, քննչական 

գործողություններին ձերբակալվածների մասնակցությունն ապահովելը, ՁՊՎ-ում 

պահվող ձերբակալվածների բուժսպասարկումը և հակահամաճարակային 

պայմանների ապահովումը և ձերբակալվածներին ՁՊՎ-ից ազատելու հիմքերը և 

կարգը: 

2. Սույն կանոնակարգի պահանջները պարտադիր են ՁՊՎ-ի վարչակազմի և 

այնտեղ պահվող անձանց համար: 

3. Սույն կանոնակարգի խախտումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված 

պատասխանատվության: 

4. Ձերբակալվածներին ՁՊՎ-ում արգելանքի տակ պահելն իրականացվում է 

օրինականության, քաղաքացիների օրենքի առջև հավասարության, մարդասիրության 

և անձի իրավունքները և ազատությունները, մարդկային արժանապատվությունը 

հարգելու սկզբունքներին համապատասխան: 

5. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և 

տևողությամբ ՁՊՎ-ում կարող են պահվել նաև կալանավորված անձինք` 

կալանավորվածներին պահելու վայրերի ներքին կանոնակարգով սահմանված 

կարգով և պայմաններում: 

6. Սույն կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու պարտականու-

թյունները դրվում են ոստիկանության ՁՊՎ-ի պետի կամ նրան փոխարինող անձի 

վրա: 
 

II. ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ 

 ՀԻՄՔԵՐՆ ՈՒ ԿԱՐԳԸ 
 

7. Ձերբակալվածներին ՁՊՎ ընդունելու հիմք է հանդիսանում Քրեական 

դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով կազմված ձերբակալման 

արձանագրությունը կամ ձերբակալման մասին քրեական հետապնդման մարմնի 

որոշումը: Իսկ կալանավորվածներին ՁՊՎ ընդունելու հիմք է հանդիսանում քննիչի, 

դատախազի կամ դատավորի որոշումը: 



8. ՁՊՎ չեն ընդունվում այն անձինք, որոնց վերաբերյալ քրեական հետապնդման 

մարմնի որոշումը կամ ձերբակալման արձանագրությունը, կամ քննիչի, դատախազի 

կամ դատարանի որոշումը լրացված են խախտումներով: 

9. Հանցանք կատարելու մեջ կասկածվող անձի ձերբակալման ժամկետը հաշվվում 

է Քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

10. Տարանցիկ փոխադրվող ձերբակալվածները և կալանավորվածներն ընդունվում 

են ՁՊՎ-ում սույն կանոնակարգով նախատեսված փաստաթղթերի առկայության 

դեպքում: 

11. Ձերբակալվածները ՁՊՎ ընդունվում են շուրջօրյա: ՁՊՎ-ի ծառայողը ստուգում 

է ձերբակալվածներին ընդունելու և պահելու հիմքերը, ձերբակալվածներին ուղղված 

հարցերի միջոցով պարզում է ձերբակալման արձանագրության կամ որոշման մեջ 

նշված անձնագրային տվյալների իսկությունը, այնուհետև համապատասխան 

գրանցում է կատարվում ձերբակալվածների հաշվառման գրանցամատյանում` 

համաձայն N 1 ձևի, և անհատական քարտում` համաձայն N 17 ձևի: ՁՊՎ-ի 

վարչակազմը պարտավոր է ձերբակալվածին ՁՊՎ ընդունելու կամ մի հիմնարկից 

մյուսը տեղափոխելու մասին, կապի հնարավոր միջոցով, անհապաղ տեղյակ պահել 

ձերբակալվածի ընտրած անձին: 

12. ՁՊՎ բերված անձինք ենթարկվում են սանիտարական մշակման, 

մատնադրոշմման` համաձայն N 3 ձևի, և լուսանկարման: 

13. Ձերբակալվածի մոտ մարմնական վնասվածք կամ ակնհայտ հիվանդության 

նշաններ հայտնաբերելու կամ առողջության վերաբերյալ գանգատ լինելու դեպքում 

ՁՊՎ-ի ծառայողը հրավիրում է բուժաշխատողի, հրավիրված բուժաշխատողն 

անհապաղ կատարում է բուժզննություն, որին կարող է մասնակցել նաև 

ձերբակալվածի ցանկությամբ ընտրված բժիշկը: Բժշկական զննությունն 

իրականացվում է ՁՊՎ-ի վարչակազմի ծառայողի լսողության, իսկ մինչև բժշկի կողմից 

հակառակը չպահանջելը` նաև տեսողության սահմաններից դուրս: Բուժզննության 

արդյունքները գրանցվում են գրանցամատյանում` համաձայն N 12 ձևի, անձնական 

գործում և դրա մասին իրազեկում են հիվանդին, ինչպես նաև քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմնին: 

14. Յուրաքանչյուր ձերբակալվածի համար ՁՊՎ-ում կազմվում է անձնական գործ` 

համաձայն N 18 ձևի, որում ներառվում են ձերբակալման և ազատման ամսաթվերը, 

անհատական քարտը, բերման ենթարկելու մասին արձանագրությունը, հագուստի և 

անձնական իրերի անվանացուցակի վերաբերյալ արձանագրությունը, նախկինում 

դատվածության մասին տեղեկանքը, խուզարկության արձանագրությունը, 

մատնադրոշմման տվյալները, հանձնուքի, տեսակցության դիմումները, անձնական 

հաշվի գումարի շարժը և ձերբակալվածին վերաբերող այլ փաստաթղթեր: 

15. ՁՊՎ-ի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ՁՊՎ ընդունվող 

յուրաքանչյուր անձ ենթարկվում է անձնական խուզարկության: 

16. Սույն կանոնակարգով արգելված իրերի, առարկաների և սննդամթերքի 

ներթափանցումը ՁՊՎ բացառելու նպատակով վարչակազմի կողմից իրականացվում է 

ՁՊՎ ընդունվող, ՁՊՎ-ում պահվող անձանց անձնական խուզարկություն: Անձնական 

խուզարկությունից առաջ ՁՊՎ-ի ծառայողի կողմից առաջարկվում է ինքնակամ 

ներկայացնել խուզարկվողի մոտ գտնվող իրերը և առարկաները, իսկ արգելված իրերի 

կամ առարկաների առկայության դեպքում` դրանք ինքնակամ հանձնել: Ինքնակամ 

չհանձնելու դեպքում կատարվում է հարկադիր կարգով: Անձնական խուզարկությունը 

կատարվում է անձի պատիվն ու արժանապատվությունը չոտնահարելու սկզբունքով` 

պահպանելով սանիտարահիգիենիկ նորմերը: 

17. Արգելվում է անձնական խուզարկություն իրականացնել հակառակ սեռի 

ներկայացուցչի կողմից կամ նրա ներկայությամբ: 

18. ՁՊՎ-ում պահվող անձինք անձնական խուզարկության են ենթարկվում նաև 

ՁՊՎ-ից ազատվելիս, նրա տարածքից իրավական ցանկացած այլ հիմքով դուրս գալիս, 



տեսակցությունից, փաստաբանի կամ պաշտպանի հետ հանդիպելուց և զբոսանքից 

առաջ և հետո: 

19. Սույն կանոնակարգի 18-րդ կետում նշված դեպքերում խուզարկվում են նաև 

խցերը: 

20. Ձերբակալվածի անձնական կամ խցի խուզարկության ժամանակ առգրավման 

ենթակա առարկաներ հայտնաբերելու դեպքում կազմվում է արձանագրություն` 

համաձայն N 2 ձևի: Արձանագրությունն ստորագրվում է խուզարկություն կատարող 

անձի, խուզարկվողի և մասնակիցների կողմից: Խուզարկվողի կողմից 

արձանագրությունն ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում արձանագրությունում 

կատարվում է համապատասխան նշում: Արձանագրությունը կցվում է ձերբակալվածի 

անձնական գործին: 

21. ՁՊՎ ընդունված ձերբակալվածների մոտ թողնվում են այն առարկաները, իրերը 

և սննդամթերքը, որոնք թույլատրվում են պահել նրանց մոտ խցերում` սույն 

կանոնակարգով սահմանված քանակությամբ ու տեսականիով: Առգրավված արգելված 

առարկաները, իրերը և սննդամթերքն ընդունվում են պահպանության կամ ոչնչացվում 

են ՁՊՎ-ի պետի պատճառաբանված որոշման հիման վրա, որի մասին կազմվում է 

համապատասխան արձանագրություն: 

22. Առգրավված դրամը, արժեթղթերը և թանկարժեք իրերն ի պահ են ընդունվում 

ՁՊՎ-ում: Անձնական փաստաթղթերը, նամակները, ծոցատետրերը, լուսանկարները, 

առգրավված առարկաները և իրերը, շքանշաններն ու մեդալները, որոնց 

պատկանելությունը պարզված չէ, փոխանցվում են վարույթն իրականացնող մարմին: 

23. Դրամը, արժեթղթերը և թանկարժեք իրերն ընդունելու մասին 2 օրինակից 

լրացվում է կտրոն, որի մեկ օրինակը ստորագրությամբ տրվում է ձերբակալվածին, իսկ 

երկրորդ օրինակը կցվում է նրա անձնական գործին: 

24. Անձնական խուզարկության ժամանակ առգրավված սննդամթերքը, դրամը, 

արժեթղթերը, թանկարժեք իրերն ու առարկաները, վարույթն իրականացնող մարմնի 

թույլտվությամբ կարող են փոխանցվել կամ ձերբակալվածի հաշվին ուղարկվել 

վերջինիս ազգականներին կամ այլ լիազորված անձանց: Ոգելից խմիչքները, 

խաղաթղթերը և այլ արժեք չներկայացնող արգելված առարկաներ ու իրեր ոչնչացվում 

են, որի մասին կազմվում է արձանագրություն: 

25. Ձերբակալվածի անձնական խուզարկությունից, իրերի զննությունից, 

բուժզննությունից և սանիտարական մշակումից հետո ձերբակալվածը տեղեկացվում է 

իր իրավունքների և պարտականությունների, ՁՊՎ-ի ներքին կանոնակարգի 

պահանջների և սահմանված կարգի խախտման համար նախատեսված 

պատասխանատվության, իր նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու համար առկա 

տեխնիկական միջոցներ, ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ և հրազեն գործադրելու 

հնարավոր դեպքերի մասին, որի փաստը հաստատվում է ձերբակալվածի 

ստորագրությամբ, համաձայն N 19 ձևի, և կցվում նրա անձնական գործին: 
 

III. ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ  

ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
 

26. Ձերբակալվածներին անհատական օգտագործման նպատակով ՁՊՎ-ում 

գտնվելու ընթացքում տրամադրվում են` 

1) մահճակալ. 

2) անկողնային պարագաներ և սպիտակեղեն. 

3) խոհանոցային սպասք (ափսե, բաժակ, գդալ` ալյումինե կամ պլաստմասսայե). 

4) օճառ. 

5) հիգիենիկ թուղթ. 

6) գրենական պիտույքներ (թուղթ, գրիչ). 

7) լրագրեր. 

8) մենախուցը մաքրելու առարկաներ և կենցաղում օգտագործվող այլ առարկաներ` 

ՁՊՎ-ի վարչակազմի հսկողությամբ: 



27. ՁՊՎ-ի մենախցերն ապահովվում են` 

1) սեղանով, աթոռով. 

2) սանիտարական հանգույցով. 

3) խմելու ջրի ծորակով (բաքով). 

4) կենցաղային իրերի դարակով. 

5) ռադիոընդունիչով. 

6) աղբամանով: 

28. Անձնական հիգիենայի համար ՁՊՎ-ում պահվող անձինք ապահովվում են տաք 

ջրով և մինչև 15 րոպե տևողությամբ ցնցուղով լոգանք ընդունելու հնարավորությամբ: 

29. Մենախցերում օդի ջերմաստիճանը +180 C-ից ցածր չպետք է լինի: 
 

IV. ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻ ՍՆՈՒՆԴԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՍՆՆԴԻՑ 

ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՌՆԱՐԿՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 
 

30. Ձերբակալվածն ապահովվում է առողջության և ուժերի պահպանման համար 

բավարար անվճար սննդով: Ձերբակալվածն իր միջոցներով կարող է ձեռք բերել սնունդ 

և անհրաժեշտ, չարգելված առարկաներ` համաձայն N 4 ձևի: Սննդամթերքի և առաջին 

անհրաժեշտության առարկաներ ու իրեր ձեռք բերելու համար ձերբակալվածը դիմում 

է ներկայացնում ՁՊՎ-ի պետին` համաձայն N 5 ձևի: 

31. Ձերբակալվածի կողմից սնունդ ընդունելուց հրաժարվելու դեպքում ՁՊՎ-ի 

պետը կամ նրան փոխարինող անձը պարտավոր է պարզել դրա պատճառները և դրա 

մասին հայտնել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնին, ինչպես նաև 

պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ 

հսկողություն իրականացնող դատախազին և գերատեսչական վերահսկողություն 

իրականացնող վերադաս մարմնին: 

32. Ձերբակալվածի սննդից հրաժարվելու պատճառները պարզելուց հետո ՁՊՎ-ի 

վարչակազմը միջոցներ է ձեռնարկում ձերբակալվածի օրինական պահանջները 

բավարարելու համար: 

33. Սնունդ ընդունելուց հրաժարված ձերբակալվածը հսկողության է վերցվում 

բուժաշխատողի կողմից: Սնունդ ընդունելուց հրաժարվելու հետևանքով 

ձերբակալվածի կյանքին և առողջությանն սպառնացող անմիջական վտանգ ծագելու 

դեպքում, բժշկի գրավոր եզրակացությամբ և նրա մասնակցությամբ կիրառվում են 

բժշկական բնույթի համապատասխան միջոցներ: 

34. Սննդի ընդունումից հրաժարվելու փաստը չի կասեցնում ձերբակալվածին այլ 

վայրեր տեղափոխելը: Անհրաժեշտության դեպքում փոխադրումը կարող է 

իրականացվել բուժաշխատողի ուղեկցությամբ: 
 

V. ՁՊՎ-ՈՒՄ ՊԱՀՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 
 

35. Ձերբակալվածի վարքագծի կանոնները բխում են Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ և օրենքներով սահմանված նրա հիմնական իրավունքներից ու 

պարտականություններից: 

36. Ձերբակալվածն օրենքով սահմանված իրավունքներից բացի իրավունք ունի 

տնօրինելու օրվա կարգացուցակով իրեն հատկացված ժամանակը: Ձերբակալվածի 

իրավունքների իրականացման ժամանակ չպետք է խախտվեն այլ անձանց 

իրավունքները և շահերը: 

37. ՁՊՎ-ի վարչակազմը ձերբակալվածներին դիմում է «Դուք»-ով և կոչում 

«ձերբակալված»` ավելացնելով ազգանունը: Ձերբակալվածը ՁՊՎ-ի ծառայողներին 

դիմում է «Դուք»-ով և կոչում «պարոն» կամ «տիկին»` ավելացնելով ազգանունը կամ 

կոչումը: 

38. Մենախցում անձնական սանիտարիայի և հիգիենայի պայմաններն 

ապահովվում են ձերբակալվածի կողմից, որը վերկացից հետո հարդարում է անկողինը 

և պետք է ունենա կոկիկ արտաքին տեսք: 



39. Ձերբակալված անձանց պարտականությունները սահմանվում են 

«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենքով: 

40. Ձերբակալվածին արգելվում է՝ 

1) իր մոտ ունենալ կամ թաքցնել սույն կանոնակարգով արգելված առարկաներ, 

իրեր, սննդամթերք և օգտվել դրանցից. 

2) զբոսաբակի սահմաններից դուրս նետել կամ վերցնել այդ տարածքում հայտնված 

իրեր ու առարկաներ. 

3) կիպ մոտենալ խցի դռան դիտանցքին և փակել այն. 

4) փչացնել օգտագործման համար տրված իրերն ու ՁՊՎ-ի գույքը, պատերի վրա 

նշումներ և գրառումներ անել. 

5) օգտվել ինքնաշեն էլեկտրական սարքերից. 

6) պահել կենդանիներ, ձկներ և թռչուններ. 

7) օգտագործել ալկոհոլային խմիչք և թմրանյութեր. 

8) զբաղվել մոլեխաղերով. 

9) իր մոտ պահել դրամ և թանկարժեք իրեր. 

10) բղավել կամ այլ կերպ խախտել լռությունը. 

11) խցում կրակ վառել. 

12) առանց վարչակազմի թույլտվության խցի սանհանգույցի և լուսավորության 

վերանորոգման աշխատանքներ կատարել. 

13) խցանել սանհանգույցը. 

14) պատերից պոկել իրավական ակտերի քաղվածքները, տեղեկատվական 

ցուցակները, փակցնել նկարներ և թղթեր. 

15) ՁՊՎ-ի տարածքում տեղաշարժվելիս դուրս գալ շարքից, ծխել, խոսել, խցերի 

մոտով անցնելիս կանգնել, առարկաներ գցել կամ փոխանցել, նայել դիտանցքերից, 

գրառումներ կատարել միջանցքի պատերին կամ աստիճանավանդակներին. 

16) խցի պատուհանից իրեր դուրս նետել, կանգնել լուսամուտագոգին: 
 

VI. ՁՊՎ-Ի ՕՐՎԱ ԿԱՐԳԱՑՈՒՑԱԿԸ 
 

41. ՁՊՎ-ում սահմանվում է օրվա կարգացուցակ՝ հաշվի առնելով տարվա 

եղանակը, կլիմայական պայմանները և այլ կոնկրետ հանգամանքներ: 

42. Օրվա կարգացուցակը ներառում է վերկացի, հարդարանքի, 

մարմնամարզության, սննդի ընդունման, զբոսանքի, ավարտակոչի համար 

տրամադրված ժամանակը: Ձերբակալվածների համար օրվա կարգացուցակով 

նախատեսվում է ութժամյա անընդմեջ քուն: 

43. Նմուշային օրինակին համապատասխան՝ մշակված օրվա կարգացուցակը 

համաձայն N 6 ձևի, հաստատվում է ՁՊՎ-ի պետի կողմից, հայտարարվում ՁՊՎ-ի 

անձնակազմին և փակցվում խցերում: 

44. ՁՊՎ-ի վարչակազմի աշխատանքը կազմակերպվում է շուրջօրյա, պետի կողմից 

հաստատված հերթապահության գրաֆիկին համապատասխան: 

45. ՁՊՎ-ի պետի կողմից հաստատվում է նաև ձերբակալվածների կողմից օրվա 

կարգացուցակի կատարումն ապահովող հրամանների և ազդակոչերի համակարգ: 
 

VII. ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ,  

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ 
 

46. ՁՊՎ-ի վարչակազմի ծառայողներն ամենօրյա շրջագայության ընթացքում 

պարտավոր են ձերբակալվածներից ընդունել ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր 

առաջարկություններ, դիմումներ և բողոքներ: ՁՊՎ-ի վարչակազմին հասցեագրված 

առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները գրանցվում են մատյանում` 

համաձայն N 20 ձևի, և զեկուցվում ՁՊՎ-ի պետին: Վերջինս միջոցներ է ձեռնարկում 

դրանք լուծելու համար: 

47. Պետական իշխանության, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և 

հասարակական միավորումներին հասցեագրված առաջարկությունները, դիմումները 



և բողոքներն ուղարկվում են ՁՊՎ-ի վարչակազմի, փաստաբանի կամ պաշտպանի կամ 

օրինական ներկայացուցչի միջոցով: 

48. Քրեական հետապնդման մարմնի որոշումների և գործողությունների դեմ 

ուղղված բողոքները, ինչպես նաև ՁՊՎ-ի նկատմամբ հսկողություն և 

վերահսկողություն իրականացնող մարմիններին հասցեագրված 

առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքներն ուղարկվում են հասցեատիրոջը մեկ 

օրվա ընթացքում: 

49. ՁՊՎ-ի վարչակազմի որոշումների ու գործողությունների առթիվ ներկայացված 

առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները չեն կասեցնում այդ որոշումների և 

գործողությունների կատարումը: 

50. Առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների պատասխաններն անհապաղ 

հայտնվում են ձերբակալվածներին, որը հաստատվում է նրանց ստորագրությամբ և 

կցվում նրանց անձնական գործին: 

51. Առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների ուղարկման ծախսերը 

կատարվում են ուղարկողի հաշվին: Ձերբակալվածի անձնական հաշվում` համաձայն     

N 7 ձևի, դրամի բացակայության դեպքում, հանրապետության տարածքում ծախսերը 

կատարվում են ՁՊՎ-ի հաշվին: Դիմումների, բողոքների և առաջարկությունների 

ժամանակավոր դադարեցում կամ սահմանափակում չի թույլատրվում: 

52. Արգելվում է իրենց օրինական շահերի և իրավունքների խախտման վերաբերյալ 

դիմումներ, բողոքներ և առաջարկություններ ներկայացնող ձերբակալվածների 

նկատմամբ հետապնդումը: Հետապնդում իրականացնող պաշտոնատար անձինք 

կրում են օրենքով սահմանված պատասխանատվություն: 
 

VIII. ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԿԱՄ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԵՎ ՄԵՐՁԱՎՈՐ 

ԱԶԳԱԿԱՆԻ ՀԵՏ ՏԵՍԱԿՑԵԼԸ 
 

53. Ձերբակալվածին ՁՊՎ-ում թույլատրվում է առանձին, անարգել տեսակցել իր 

պաշտպանությունն ստանձնելու նպատակով տեսակցության եկած փաստաբանի կամ 

իր պաշտպանի հետ՝ առանց դրանց թվի և տևողության սահմանափակման: 

Փաստաբանի կամ պաշտպանի հետ ձերբակալված անձի տեսակցության 

տևողությունը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում: 

54. Փաստաբանի կամ պաշտպանի հետ տեսակցությունը թույլատրում է ՁՊՎ-ի 

պետը, իսկ նրա բացակայության դեպքում նրան փոխարինող անձը՝ «Ձերբակալված և 

կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենքով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան: 

55. Ձերբակալվածի և նրա փաստաբանի կամ պաշտպանի տեսակցության 

անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ՁՊՎ-ի ծառայողների կողմից 

իրականացվում է տեսողական հսկողություն, որը թույլ է տալիս տեսնել, բայց չլսել 

նրանց: 

56. Մերձավոր ազգականների հետ տեսակցություններն անցկացվում են ՁՊՎ-ի 

ծառայողների հսկողությամբ: Արգելվում է տեսակցության ընթացքում ձերբակալվածին 

առարկաներ փոխանցելը: Այդպիսի փորձ կատարելու դեպքում տեսակցությունը 

վաղաժամկետ դադարեցվում է: 

57. Ձերբակալվածի հետ միաժամանակ տեսակցել թույլատրվում է առավելագույնը 

երեք չափահաս և երեք անչափահաս անձանց, եթե քրեական վարույթն իրականացնող 

մարմինն այն չի արգելել: 

58. Ձերբակալվածին նախօրոք տեղեկացվում է մերձավոր ազգականի հետ (հայր, 

մայր, ամուսին, կին, եղբայր, քույր, զավակներ, որդեգրողներ, որդեգրվածներ, 

հարազատ և ոչ հարազատ (համամայր, համահայր), եղբայր, քույր, տատ, պապ, 

թոռներ, ինչպես նաև ամուսնու ծնողներ) մինչև մեկ ժամ տևողությամբ առնվազն մեկ 

տեսակցության մասին: 



59. Ձերբակալվածի հետ տեսակցելու համար մերձավոր ազգականը ՁՊՎ-ի պետին 

ներկայացնում է սահմանված ձևի դիմում` համաձայն N 8 ձևի, և անձը հաստատող 

փաստաթուղթ: 

60. Մերձավոր ազգականի հետ տեսակցությունն անհրաժեշտության դեպքում տեղի 

է ունենում թարգմանչի մասնակցությամբ: 

61. Տեսակցության եկած անձանց, ինչպես նաև ձերբակալվածներին տեսակցության 

ընթացքում բացատրվում են նրանց վարքագծի կանոնները: Նրանք զգուշացվում են 

նաև ներքին կանոնակարգի պահանջները խախտելու դեպքում վաղաժամկետ 

տեսակցությունը դադարեցվելու մասին: Հսկիչի պահանջները չկատարելու դեպքում 

դրա մասին զեկուցվում է վերադասության կարգով: 

62. ՁՊՎ-ում տեսակցությունների համար կահավորվում են հատուկ սենյակներ: 

Տեսակցությունը կազմակերպվում է այնպես, որ բացառվի այլ ձերբակալվածների հետ 

շփումը: 

63. Ձերբակալվածին տեսակցություն տալու մասին նշում է կատարվում 

գրանցամատյանում` համաձայն N 9 ձևի: 

64. Բացառությամբ օրենքով կամ սույն կանոնակարգով նախատեսված դեպքերի՝ 

արգելվում է տեսակցության նպատակով ձերբակալվածին խցից դուրս բերել` 

1) հերթափոխի ընդունում-հանձնում կատարելու ժամանակ. 

2) օրվա կարգացուցակով հաստատված սննդի ընդունման ժամերին. 

3) օրվա կարգացուցակով հաստատված ավարտակոչից մինչև վերկաց, 

4) սանիտարահամաճարակային միջոցառումներ անցկացնելիս. 

5) արտակարգ իրավիճակների ժամանակ: 

65. Տեսակցությունից հրաժարվելու մասին ձերբակալվածի գրավոր դիմումի 

համաձայն տեսակցությունը կարող է փոխարինվել 1 հեռախոսազրույցով՝ մինչև 10 

րոպե տևողությամբ, եթե քրեական վարույթն իրականացնող մարմինն այն չի արգելել: 

66. Հեռախոսազրույցը` ներառյալ միջքաղաքային, ձերբակալվածին տրամադրվում 

է ՁՊՎ-ի պետի սահմանած ժամանակացույցով: Հեռախոսազրույցը տեղի է ունենում 

վարչակազմի ներկայացուցչի տեսանելիության, բայց ոչ լսելիության պայմաններում: 

67. Հեռախոսային խոսակցության վճարումները գործող սակագներին 

համապատասխան կատարվում են ձերբակալվածի հաշվին: Հեռախոսակապից 

օգտվելու գործընթացը հաշվառվում է համապատասխան մատյանում, որտեղ նշվում 

են ձերբակալվածի անվանական տվյալները, հեռախոսակապից օգտվելու 

հաճախականությունը և տևողությունը: 
 

IX. ՀԱՆՁՆՈՒՔՆԵՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ ԵՎ ՀԱՆՁՆԵԼԸ 
 

68. ՁՊՎ-ում հանձնուքներ ընդունելու համար կահավորվում է հատուկ սենյակ, 

որտեղ քաղաքացիների մուտքն ազատ է: Սենյակում դրվում են սեղան, աթոռ, հսկիչ 

կշեռք, տեսանելի վայրում փակցվում են սույն կանոնակարգով սահմանված 

հանձնուքներ ընդունելու և հանձնելու մասին կարգը, հանձնուքներով փոխանցվող 

թույլատրելի առարկաների և սննդամթերքի ցանկը: Ձերբակալվածին արգելանքի տակ 

գտնվելու ընթացքում թույլատրվում է ստանալ մինչև 20 կգ հանձնուք: Ձերբակալվածը 

սահմանված քաշի հանձնուքը կարող է ստանալ միանվագ կամ մաս-մաս: Բժշկի 

եզրակացությամբ դեղորայքի կարիք ունեցող ձերբակալվածի անունով ստացվող 

դեղորայքի քանակը չի սահմանափակվում: Այն առարկաների և սննդամթերքի ցանկը, 

որոնք ձերբակալվածին թույլատրվում է ունենալ իր մոտ, պահել, ստանալ հանձնուքով 

կամ ձեռք բերել` սահմանվում է սույն կանոնակարգով` համաձայն N 4 ձևի: 

69. Ցանկում նշված առարկաներից և սննդամթերքից բացի այլ առարկաներ, որոնք 

վտանգ են ներկայացնում մարդկանց կյանքի և առողջության համար և կարող են 

օգտագործվել որպես հանցագործության գործիք, ինչպես նաև խոչընդոտում են 

ձերբակալվածներին արգելանքի տակ պահելուն՝ ձերբակալվածին հանձնելն 

արգելվում է: Այդպիսի առարկաներ ձերբակալվածին հանձնելն առաջացնում է 

օրենքով սահմանված պատասխանատվություն: 



70. Հանձնուք բերող անձը սահմանված կարգով լրացնում և ստորագրում է դիմում` 

մեկ օրինակից` համաձայն N 10 ձևի: Դիմումը, ինչպես նաև հանձնուք բերողի անձը 

հաստատող փաստաթուղթը հանձնվում են ՁՊՎ-ի ծառայողին: Հանձնուքի զննությունը 

կատարվում է այն բերող անձի ներկայությամբ, որի ընթացքում հացամթերքը 

կտրատվում է 2, 3 մասի, հեղուկները լցվում են ՁՊՎ-ի ապրանքաամանների մեջ, 

պահածոները բացվում և լցվում են ՁՊՎ-ի ափսեների մեջ, ձկնեղենը, երշիկեղենը 

կտրատվում են մի քանի մասի, սորուն սննդամթերքը լցվում է այլ 

ապրանքաամանների մեջ, կոնֆետները, թխվածքաբլիթները և նմանօրինակ այլ 

սննդամթերք ընդունվում է միայն բաց վիճակում, առանց փաթեթավորման: 

71. Ընդունելով հանձնուքը ՁՊՎ-ի ծառայող այցելուին վերադարձնում է անձը 

հաստատող փաստաթուղթը` ընդունման մասին նշում կատարելով դիմումի վրա և 

գրանցամատյանում` համաձայն N 11 ձևի: Դիմումը և հանձնուքը ձերբակալվածի 

կողմից ստորագրությամբ ստանալուց հետո կցվում է նրա անձնական գործին: 

72. Ձերբակալվածի կողմից հանձնուքն ստանալուց հրաժարվելու դեպքում դիմումի 

վրա համապատասխան նշում է կատարվում, և հանձնուքը հետ է վերադարձվում 

բերողին, իսկ դիմումը կցվում է ձերբակալվածի անձնական գործին: 

73. Հանձնուքները չեն ընդունվում և վերադարձվում են բերողին հետևյալ 

դեպքերում` 

1) հասցեատեր ձերբակալվածի ազատ արձակման. 

2) հասցեատեր ձերբակալվածի մահվան. 

3) սահմանված նորմերին հանձնուքի քաշի անհամապատասխանության. 

4) հանձնուքը բերող անձի կողմից համապատասխան փաստաթղթեր չներկա-

յացվելու. 

5) հանձնուքի ընդունման դիմումի սխալ ձևակերպման. 

6) ձերբակալվածի կողմից հանձնուքն ստանալուց հրաժարվելու: 

74. Հանձնուքները պետք է փոխանցվեն հասցեատիրոջն այն ստանալուց մեկ ժամից 

ոչ ուշ: 

75. Հանձնուքում առկա, սույն կանոնակարգով արգելված իրերը, առարկաները և 

սննդամթերքը վերադարձվում են բերողին: 

76. Հանձնուքներն ընդունվում են ժամը 10.00-20.00-ն և ձերբակալվածներին 

հանձնվում են խցի դռան օդանցքից: 
 

X. ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻ ԲԱՑՕԹՅԱ ԶԲՈՍԱՆՔԸ 
 

77. Ձերբակալվածների զբոսանքի տևողությունը չի կարող պակաս լինել օրական 

մեկ ժամից: 

78. Զբոսանքը կազմակերպվում է ցերեկային ժամերին՝ ըստ հաստատված օրվա 

կարգացուցակի: 

79. Ձերբակալվածները զբոսանքի են հանվում սեզոնային հագուստով: 

80. ՁՊՎ-ի հատուկ պաշտպանվող տարածքում զբոսանքի անցկացման համար 

սարքավորվում են հատուկ զբոսաբակեր, որոնց չափերը սահմանվում են ՁՊՎ-ում 

պահվող բոլոր անձանց ցերեկային ժամերի ընթացքում` հաշվի առնելով զբոսանքով 

ապահովելու հնարավորությունը: 

81. ՁՊՎ-ի պետի կարգադրությամբ զբոսանքը կարող է ժամկետից շուտ 

դադարեցվել կամ դրա տևողությունը կարող է կրճատվել եղանակային 

անբարենպաստ պայմանների, արտակարգ իրավիճակների, ինչպես նաև 

իրադրության բարդացման դեպքերում (փախուստներ, ինքնասպանության դեպքեր և 

այլն): 

82. ՁՊՎ-ի զբոսաբակերը պետք է սարքավորվեն մարմնամարզությամբ զբաղվելու 

հնարավորությամբ: 

83. Զբոսանքն անցկացվում է ՁՊՎ-ի վարչակազմի հսկողությամբ: Զբոսաբակը 

պետք է տեղակայվի ՁՊՎ-ի ներսում, փախուստի տեսանկյունից լինի հուսալիորեն 

ամրացված: 



XI. ՁՊՎ-ՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
 

84. Ներքին անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ՁՊՎ-ի խցերը 

լուսավորվում են մթնելու պահից մինչև լուսաբաց: 

85. Ձերբակալվածների առավոտյան ստուգումն ու զուգարան դուրս բերելը 

(խցերում սանհանգույցների բացակայության դեպքում) կատարվում է հանձնող և 

ընդունող երկու վերակարգերի մասնակցությամբ, ՁՊՎ-ի ղեկավարության 

անմիջական հսկողությամբ: 

86. Խցերի առավոտյան և երեկոյան շրջագայության ընթացքում ստուգվում է 

ձերբակալվածների առկայությունը, կատարվում է խցերի խուզարկություն և իրերի 

զննություն, խցերի տեխնիկական վիճակի ստուգում, ինչպես նաև ձերբակալվածների 

դիմումների և բողոքների մասին հարցում: 

87. Ձերբակալվածների կողմից խցերի, զբոսաբակի մաքրումը, ամանեղենի 

լվացումը կատարվում են ՁՊՎ-ի ծառայողի հսկողությամբ: Ձերբակալվածներին 

արգելվում է ինքնասպասարկման հետ չկապված տնտեսական այլ աշխատանքների 

ներգրավելը: 

88. ՁՊՎ-ում խցերի դռները բացվում են ՁՊՎ-ի առնվազն երկու ծառայողների 

մասնակցությամբ: Մեծ տարողությամբ (20 և ավելի խցեր) ՁՊՎ-ներում խցերի 

բանալիները կարող են հանձնվել ՁՊՎ-ի հերթապահին: 

89. Արգելվում է բոլոր ծառայողներին միաժամանակ ներս մտնել խցեր, ինչպես նաև 

իրենց մոտ ունենալ խցերի բանալիներ: 

90. Ձերբակալվածները խցերից դուրս են բերվում՝ 

1) արտակարգ իրավիճակների դեպքում. 

2) ՁՊՎ-ի քննչական սենյակ. 

3) տեսակցության սենյակ. 

4) զբոսաբակ. 

5) սանիտարական մշակման նպատակով. 

6) բուժաշխատողի մոտ. 

7) խցերում սանհանգույցների բացակայության դեպքում՝ զուգարան. 

8) ուղեկցող խմբին հանձնելիս կամ ՁՊՎ-ից ազատվելիս. 

9) խցերն ախտահանելիս. 

10) խցերի ամբողջական խուզարկություն կատարելու նպատակով: 

91. Խցերից դուրս բերելու և վերադառնալու յուրաքանչյուր դեպքում 

ձերբակալվածները ենթարկվում են անձնական խուզարկության: 

92. Գիշերային ժամերին (ժամը 22.00-6.00-ն) խցերը բացվում են ծայրահեղ 

անհրաժեշտության դեպքերում, իսկ ձերբակալվածները դուրս են բերվում միայն 

արտակարգ իրավիճակների դեպքում, երբ նրանց կյանքին և առողջությանն 

անմիջական վտանգ է սպառնում, ինչպես նաև, եթե դա կապված է նրանց 

անհետաձգելի բժշկական օգնություն ցույց տալու կամ ձերբակալված անձի 

տեսակցությունն իր պաշտպանությունն ստանձնելու նպատակով տեսակցության 

եկած փաստաբանի կամ իր պաշտպանի հետ ապահովելու համար: 

 93. Գիշերային ժամերին խցերի բացման և ձերբակալվածների դուրսբերման 

ժամանակ պետք է կիրառվեն նախազգուշական հատուկ միջոցներ` ՁՊՎ-ից 

փախուստի կամ ծառայողի վրա հարձակվելու հնարավորությունը բացառելու համար: 

94. Ձերբակալվածները նախապես տեղեկացվում են զբոսաբակ, զուգարան, 

սանիտարական մշակման նպատակով խցից դուրս բերելու մասին: Մնացած բոլոր 

դեպքերում խցից դուրս բերելու նպատակը չի հայտնվում, միայն նշվում է 

ձերբակալվածի հագնվելու պահանջը և անձնական իրերը վերցնելու 

անհրաժեշտությունը: 

95. Ձերբակալվածի տեղաշարժը ՁՊՎ-ի ներսում կատարվում է միայն արտատարի 

ուղեկցությամբ: 

96. Ձերբակալվածները խցերից դուրս գալուց հետո շարվում են մեկ կամ երկու 

շարքով: 



97.Շարժման ընթացքում արտատարները հսկում են, որպեսզի ձերբակալվածները 

ձեռքերը պահեն հետևում, չաղմկեն, չանցնեն շարքից շարք, չծխեն, իրեր չգցեն և 

չփոխանցեն միմյանց, կանգ չառնեն, խցերի մոտով անցնելիս չմոտենան դռներին և 

դիտանցքներին, նշումներ չանեն միջանցքների և աստիճանավանդակների պատերին: 

98. Մեկ արտատարի կողմից մեկ ձերբակալվածի ուղեկցման դեպքում արտատարը 

պետք է գտնվի նրա հետևում երկու քայլ հեռավորության վրա: 

99. Արտատարը շրջադարձի վրա ձերբակալվածին կանգնեցնում է անկյունից երկու 

քայլի վրա, համոզվելով, որ անցումն ազատ է, շարունակում է ընթացքը: 

100. Չհսկվող դռանը մոտենալիս արտատարը կանգնեցնում է ձերբակալվածին 5 

քայլ հեռավորության վրա, բացում է դուռը և համոզվելով, որ անցումն ազատ է, 

թողնում է նրան իր կողքով, փակում է դուռը և հետևից շարունակում ընթացքը: 

101. Ձերբակալվածներին երկու ու ավելի արտատարով ուղեկցելիս նրանցից մեկը 

գնում է առջևից, մյուսները` հետևից: 

102. ՁՊՎ-ի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ՁՊՎ այցելող անձինք և 

նրանց իրերը ենթարկվում են զննության: 

103. ՁՊՎ-ում անցագրային ռեժիմ իրականացնելու պարտականությունները 

կատարում է ՁՊՎ-ի հերթապահը: 

104. Արգելվում է զենքով մուտքը ՁՊՎ-ի տարածք: ՁՊՎ անարգել մուտքի և ելքի 

իրավունք ունեցող պաշտոնատար անձինք զենքը պարտավոր են հանձնել ՁՊՎ-ի 

հերթապահին: Հերթապահ մասում զենքը պահվում է մետաղյա պահարաններում՝ 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրական և գերատեսչական նորմատիվ-իրավական 

ակտերով սահմանված կարգով: 

105. Առանց հատուկ թույլտվության ՁՊՎ անարգել մուտքի և ելքի իրավունք 

ունեցող անձանց շրջանակը սահմանվում է «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց 

պահելու մասին» օրենքով: 
 

XII. ՁՊՎ-ի ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

106. ՁՊՎ-ների կառուցվածքը պետք է ապահովի արտաքին միջավայրից 

ձերբակալվածների հուսալի մեկուսացումն ու բացառի փախուստի հնարավորությունը 

լուսամուտախորշից, դռնախորշից կամ պատերի և առաստաղային ծածկերի 

քայքայման, քանդման, շենքերի առաջին հարկերի ականահատման միջոցով: 

107. ՁՊՎ-ի համալիրի մեջ մտնում են ձերբակալվածներին արգելանքի տակ 

պահելու հիմնական (առանձին կամ ոստիկանությանը համատեղ) շենքը, զբոսաբակը 

և այլ շինություններ: 

108. ՁՊՎ-ի շենքը կառուցվում է քարից, երկաթբետոնից կամ այլ ամուր 

շինանյութից: Խցերի և ՁՊՎ-ի այլ շինությունների ներքին պատերը և միջնորմները 

շարվում են 40 սմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ ամբողջական քարից: Խցերի պատերը, 

առանց որևէ ելուստների և անկյունների, սվաղվում են ցայտուկների շաղախով: 

109. Խցերի 50 սմ-ից պակաս հաստությամբ արտաքին պատերը, ինչպես նաև 

խցերը ծառայողատնտեսական սենյակներից առանձնացվող ներքին պատերն 

ամրացվում են 8-10 մմ տրամագիծ ունեցող մետաղյա ձողերից պատրաստված 

վանդակաճաղով: 

110. Խցերի հատակը պետք է լինի փայտյա՝ 30 սմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ 

բետոնե հիմքի վրա: 

111. Ծածկերը կատարվում են հավաքովի երկաթբետոնե տարրերից: 

112. Խցերի տեսանելիությունն ապահովելու նպատակով դռների կենտրոնում՝ 

հատակի մակարդակից 150 սմ բարձրության վրա տեղադրվում են` միջանցքի կողմից     

4 սմ տրամագծով, դեպի մենախուց լայնացող դիտանցքեր: Դրանք պատրաստվում են 

չկոտրվող նյութից (ստալինիտ-պողպատացանց, նավային ապակի և այլն) և միջանցքի 

կողմից փակվում են ցցաձողի վրա պտտվող կափարիչով: 



113. Խցերի 6 սմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ և 190 x 75 սմ չափսի դռները պետք է 

կախվեն մուտքի ձախ կողմից և երկաթակապով բացվեն դեպի միջանցք: Դռան 

բացվածքի անկյունը նախատեսում է մեկ մարդու մուտք (ելք): Այդ նպատակներով 

միջանցքի կողմից տեղադրվում են բացվածքը ֆիքսող սահմանափակիչներ 

(դիմադիրներ): Խցերի կողմից դռները պատվում են պողպատաթիթեղով, որի եզրերը 

ծալվում են դռան ճակատին և ամբողջ եզրագծով ամրացվում են մետաղյա 

անկյունակով: 

114. Ներքին ապակիները գցվում են օրգանական 4 մմ հաստությամբ ապակուց: 

115. Հանձնուքները ձերբակալվածներին հանձնելու համար դռների վրա հատակի 

մակարդակից 1-1,2մ բարձրության վրա նախատեսվում են 18 x 22 սմ չափսով օդանցք-

ներ: Դրանք բացվում են դեպի միջանցք, բարձակներով պահվում են հորիզոնական 

դիրքում և փակվում վագոնային տիպի փականներով: Խցերի դռների փականները 

պետք է լինեն տուփաձև, վրադիր և ավտոմատ փակվեն մեկ պտույտ, իսկ հետո՝ 

բանալիով երկու պտույտ: 

116. Խցերի, ծառայողական և օժանդակ շինությունների բոլոր 

պատուհանախորշերի արտաքին կողմից տեղադրվում են մետաղյա 

վանդակաճաղեր`12 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով մետաղաձողերից և լայնակի 

շերտաձողերից: Վանդակի բջիջների չափսերը 120 x 150 մմ են: 

117. Վանդակների ամրացման համար 120 մմ ոչ պակաս խորությամբ պատի շար-

վածքի մեջ խցվում են խարիսխներ: Պատուհանների ապակեկալները պատրաստվում 

են փեղկերով և խցերի օդափոխության համար տեղադրվում են օդանցքներ՝ 

վագոնային տիպի փականներով: Պատուհանախորշերի ներքևի մասը պետք է լինի 

հատակի մակարդակից 1,6մ-ից ոչ պակաս բարձրության վրա: Խցերի 

պատուհանախորշերում պատուհանագոգի փոխարեն պատրաստվում են կլորացված 

անկյուններով թեքություններ: Խցերի կողմից ապակիները պաշտպանվում են 

մետաղյա ցանցով: 

118. Խցերի բլոկը մեկուսացվում է ՁՊՎ-ի այլ շինություններից վանդակաճաղ 

դռնով: ՁՊՎ-ի երկհարկանի պլանավորման դեպքում ծառայողատնտեսական 

շինությունները տեղավորվում են առաջին հարկում: 

119. ՁՊՎ-ի քննչական սենյակի դուռը պետք է ձայնամեկուսացված լինի: 

Տեսակցությունների սենյակում տեղադրվում է 1մ-ից ոչ պակաս լայնությամբ, 

մեջտեղում 20սմ բարձրություն ունեցող միջնորմով սեղան: Ներքևից սեղանը կիսվում է 

հոծ արգելապատով, իսկ վերևից` թափանցիկ պատնեշով: Սեղանի ճակատային 

մասում տեղադրվում է ևս մեկ սեղան` ՁՊՎ-ի ծառայողի համար, որը ներկա է 

գտնվում ձերբակալվածի և նրա մերձավոր ազգականների տեսակցության ընթացքում: 

120. Ձերբակալվածի և փաստաբանի կամ պաշտպանի տեսակցության տեսողական 

հսկողությունն ապահովելու նպատակով սենյակի դռան վրա հատակից 150 սմ 

բարձրությամբ չկոտրվող օրգանական ապակուց սարքավորվում է դիտանցք կամ 

սենյակում տեղակայվում է տեսախցիկ, որը թույլ է տալիս տեսնել, բայց չլսել 

ձերբակալվածի և փաստաբանի կամ պաշտպանի խոսակցությունը: 

121. Ծառայողական սենյակներում և խցերում ձերբակալվածների համար 

նախատեսված կահույքն ամրացվում է հատակին: 

122. ՁՊՎ-ի շենքի մուտքում տեղադրվում է ամրացված կառուցվածքով արտաքին 

դուռ, որը սարքավորվում է օպտիկական դիտանցքով, ինչպես նաև զանգով և 

խոսակցության սարքավորմամբ: Արտաքին դռնախորշում` ներսի կողմից 

տեղադրվում է լրացուցիչ մետաղյա վանդակաճաղով դուռ: 

123. ՁՊՎ-ի բոլոր թյուններում տեղադրվում է շիկացման լամպերով 

էլեկտրալուսավորում: Էլեկտրականության անցկացումը պետք է լինի քողարկված: 

Վթարային լուսավորումն իրականացվում է մարտկոցային կուտակիչներով: 

124. ՁՊՎ-ում տեղակայվում են ազդանշանային համակարգեր և տեսախցիկներ: 

125. ՁՊՎ-ի շինությունների բոլոր հնարավոր խոցելի տեղերը պաշտպանվում են 

(պաշարվում) ազդանշանային ցուցիչներով: 



126. ՁՊՎ-ում նախատեսվում է ազդանշանների հետևյալ տեսակները՝ 

պահպանություն, տագնապ, կանչ: 

127. Ահազանգման ազդանշանային սարքը տեղադրվում է ՁՊՎ-ի և 

ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանման հերթապահ մասերում: Իսկ 

տագնապի ազդանշանը պետք է կրկնօրինակվի ՁՊՎ-ի հերթապահ ծառայողի 

պահակետում: 

128. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ֆինանսատնտեսական 

վարչության, հասարակական կարգի ապահովման բաժնի և բժշկական ծառայության 

կողմից համատեղ հետազոտման դրական եզրակացության արդյունքում 

ոստիկանության պետի հրամանով ՁՊՎ-ն հանձնվում է շահագործման: 

129. Զբոսաբակերը տեղակայվում են ՁՊՎ-ին կից տարածքում` խցերի կողմից և 

պետք է ունենան առանձին ելք: 

130. Զբոսաբակերի պարիսպների և առանձնացնող միջնորմերի բարձրությունը 

պետք է լինի 3մ-ից ոչ պակաս: Զբոսաբակերի վերևի մասում տեղադրվում են 8-10 մմ 

տրամագծով ձողերից 150x150 մմ բջիջներով վանդակաճաղեր և ծածկվում 

մետաղացանցով: Զբոսաբակի բոլոր պատերը հարթ սվաղվում են: 

131. ՁՊՎ-ի տեխնիկական բնութագիրն արտացոլվում է հատուկ անձնագրում` 

համաձայն N 13 ձևի, որը պահվում է ՁՊՎ-ի հերթապահի մոտ: 
 

XIII. ՁՊՎ-ՈՒՄ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ 
 

132. ՁՊՎ-ում արտակարգ իրավիճակ հայտարարում և դադարեցնում է 

ոստիկանության պետը` տարերային աղետների, ՁՊՎ-ի տեղակայման շրջանում 

արտակարգ իրավիճակի, ռազմական դրության, ձերբակալվածների զանգվածային 

անհնազանդության, ՁՊՎ-ի վրա հարձակման իրական վտանգի դեպքում: 

133. ՁՊՎ-ում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու բոլոր դեպքերում և 

ցանկացած իրավիճակներում ՁՊՎ-ի վարչակազմի հիմնական խնդիրը փախուստի և 

խմբակային անկարգությունների կանխումն է` ձերբակալվածների կյանքի ու 

առողջության հնարավոր պահպանմամբ: 

134. ՁՊՎ-ում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու դեպքում դրա մասին անհա-

պաղ հաղորդվում է ձերբակալվածներին` ռադիոցանցի կամ բարձրախոսի միջոցով: 

135. Անհրաժեշտության դեպքում կարող է հաղորդվել նաև ՁՊՎ-ում արտակարգ 

իրավիճակներում գործելու համար սահմանված կարգով հաստատված պլանով 

նախատեսված առանձին գործողությունների մասին: 

136. ՁՊՎ-ում արտակարգ իրավիճակում գործելու համար սահմանված կարգով 

հաստատված պլանով նախատեսված ձերբակալվածների իրավունքների սահմանա-

փակման վերաբերյալ վերջիններիս հաղորդվում է պարտադիր կերպով: 

137. ՁՊՎ-ում արտակարգ իրավիճակ հայտարարվելու դեպքում կարող են 

սահմանափակվել ձերբակալվածների հետևյալ իրավունքները` 

1) ՁՊՎ-ի վարչակազմի միջոցով լրացուցիչ սնունդ, առաջին անհրաժեշտության և 

այլ առարկաներ ձեռք բերել. 

2) հանձնուքներ ստանալ. 

3) նամակագրության. 

4) զբոսանքի. 

5) տեսակցություններ ունենալ, հեռախոսակապից օգտվել: 

138. ՁՊՎ-ում արտակարգ իրավիճակ հայտարարվելու դեպքում դադարեցվում է 

ձերբակալվածների տեղաշարժը, նրանք մնում են այնտեղ, որտեղ գտնվել են 

արտակարգ իրավիճակ հայտարարվելու պահին` մինչև վարչակազմի ներկայացուցչի 

նոր հրահանգը: 

139. ՁՊՎ-ի գույքը փրկելու անհրաժեշտության դեպքում փրկարարական աշխա-

տանքներում կարող են համապատասխան հսկողությամբ ընդգրկվել 

ձերբակալվածներ: 



140. Ձերբակալվածների կյանքին և առողջությանն սպառնացող անմիջական 

վտանգի դեպքում ոստիկանության ՁՊՎ-ի պետը իրավիճակին համապատասխան 

անհապաղ միջոցներ է ձեռնարկում` դրա մասին տեղեկացնելով վերադասության 

կարգով: 

141. Փախուստ է համարվում ՁՊՎ-ի տարածքը ձերբակալվածի կողմից ինքնակամ 

լքելը: 

142. Պահպանվող սահմաններն են ՁՊՎ-ի պատերը, առաստաղը, հատակը, 

պատուհանները, մենախցերի և այլ սենյակների դռներ, ինչպես նաև զբոսաբակի և 

հսկիչ անցագրային կետի պարիսպները: 

143. Փախուստը համարվում է կանխված, երբ դրան նախապատրաստվելը 

ժամանակին հայտնաբերվում է և ձեռնարկվում են կանխարգելիչ բնույթի միջոցներ, 

կասեցված, երբ փախուստի փորձը կարգախմբի համապատասխան 

գործողությունների արդյունքում հասցված չէ ավարտին, չեզոքացված, երբ փախչողը 

բռնված է կամ ներկայացել է մեղայականով: 

144. ՁՊՎ-ի կարգախումբը (պահակային, արտատար) ձերբակալվածների 

փախուստի փորձի կամ փախուստի ժամանակ տալիս է համապատասխան ազդականչ 

(ձայնով, տագնապի ազդանշանի հաղորդիչով, հեռախոսով) և ելնելով իրավիճակից 

ձեռնարկում է փախուստը կասեցնելու միջոցներ, եթե այն կապված չէ այլ 

ձերբակալվածների առանց հսկողության թողնելու հետ: Ստանալով փախուստի փորձի 

կամ փախուստի մասին տեղեկություն` դադարեցվում է ձերբակալված անձանց 

ցանկացած շարժ ու պատահածի մասին զեկուցում ՁՊՎ-ի պետին, կազմակերպում 

փախուստի փորձի կասեցում կամ փախչողի (փախչողների) ձերբակալում, ինչպես 

նաև այդ մասին հայտնում ոստիկանության համապատասխան տարածքային 

ստորաբաժանման հերթապահ մաս: 

145. Հայտնաբերված փախուստի դեպքում պարզվում է փախչողների անձը և 

անհապաղ տեղեկացնում ՁՊՎ-ի պետին, ինչպես նաև այդ մասին հայտնում 

ոստիկանության համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման հերթապահ 

մաս: Փախչողներին բռնելու նպատակով ոստիկանության համապատասխան 

տարածքային ստորաբաժանման հերթապահը պարտավոր է՝ 

1) տագնապով հավաքել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանման ամբողջ 

անձնակազմը և ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ «տաք» հետքերով 

նրանց ձերբակալելու համար. 

2) վերադասության կարգով զեկուցել փախուստի մասին. 

3) կատարվածի մասին իրազեկել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնին: 

146. ՁՊՎ-ի վարչակազմը պարտավոր է իմանալ և պահպանել հակահրդեհային 

անվտանգության կանոնները, կարողանալ օգտվել հրդեհաշիջման միջոցներից:      

ՁՊՎ-ում հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը դրվում է ՁՊՎ-

ի պետի վրա, որը պարտավոր է` 

1) անձամբ անցկացնել հրահանգավորումներ հակահրդեհային անվտանգության և 

հրդեհաշիջման միջոցներ կիրառելու համար. 

2) իրականացնել հրդեհաշիջման միջոցների սարքինության ու պատշաճ 

պահպանության, ինչպես նաև ջրամատակարարման աղբյուրների և հակահրդեհային 

ազդանշանային միջոցների մշտական հսկողություն: 

147. Արգելվում է ՁՊՎ-ում անսարք և հակահրդեհային պահանջներին 

չհամապատասխանող էլեկտրատաքացուցիչներ, տաքացնող ու լուսավորող սարքեր 

օգտագործելը: Հակահրդեհային անվտանգության կանոնների իմացությունը և 

կրակմարիչներից օգտվելու ունակությունը ներառվում է կարգախմբերի 

ծառայությունն ստուգելու ժամանակ պարզաբանման ենթակա հարցերի ցանկի մեջ: 

148. ՁՊՎ-ի կարգախմբի պահակետայինը (արտատարը, այլ ծառայող), ՁՊՎ-ի 

սենյակներում կամ տարածքում հրդեհ հայտնաբերելիս ձայնով, տագնապի 

ազդանշանի հաղորդիչով անհապաղ ահազանգում է ՁՊՎ-ի հերթապահին: 



149. ՁՊՎ-ի հերթապահը ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանման 

հերթապահ մասի միջոցով կանչում է հրշեջ խումբ, հայտնում իրավիճակը և առկա 

ուժերով ու միջոցներով կազմակերպում հրդեհաշիջումը, մարդկանց, փաստաթղթերի, 

գույքի փրկումը, տուժածներին բուժօգնության ցուցաբերումը: Ուժեղացվում է ՁՊՎ 

անցագրային ռեժիմը` մուտքի իրավունք վերապահելով միայն ոստիկանության 

լրացուցիչ կարգախմբերին, հրշեջներին և բուժաշխատողներին: 

150. Ելնելով հրդեհի ուժգնությունից` կազմակերպվում է ձերբակալվածների 

տեղափոխումն անվտանգ գոտի: 

151. Երկրաշարժի դեպքում ՁՊՎ-ի վարչակազմը պարտավոր է անհապաղ դուրս 

գալ ծառայության: 

152. Հերթապահ կարգախումբը պարզում է ավերածությունների բնույթն ու ծավալը, 

տուժածների թիվը և խցերում ձերբակալվածների հետագա պահման հնարավո-

րությունը, որի մասին զեկուցում է ՁՊՎ-ի պետին: Ավերածությունների առկայության 

դեպքում պահակետայինները (արտատարները) ձեռնամուխ են լինում փախուստները 

կանխելուն, ձերբակալվածներին անվտանգ գոտի տեղափոխելուն, տուժածներին 

անհետաձգելի բուժօգնություն ցուցաբերելուն, հրդեհի օջախները վերացնելուն, 

ջրամատակարարման վնասված աղբյուրները փակելուն: 

153. ՁՊՎ-ի պետը, պարզելով իրավիճակը, ձերբակալվածների հսկողությունն 

ապահովելու նպատակով տալիս է անհրաժեշտ կարգադրություններ, կապ է 

հաստատում վերադաս պաշտոնատար անձի հետ և հետագայում կատարում նրա 

բոլոր ցուցումները: 

154. Ջրհեղեղի ժամանակ ՁՊՎ-ի հեղեղման սպառնալիքի դեպքում 

ձերբակալվածներին տեղափոխում են անվտանգ վայր և ուժեղացված պահակախմբի 

ուժերով իրականացնում նրանց հսկողությունը: 

155. Երկրաշարժի և ջրհեղեղի ենթարկված տարածքներից ՁՊՎ-ի 

ձերբակալվածների տարահանումն իրականացվում է տարածքային կառավարման 

մարմինների հետ համաձայնեցված` ոստիկանության կողմից սահմանված 

միջոցառումներին համապատասխան պլանների համաձայն: 

156. ՁՊՎ-ում կյանքի և առողջության համար վտանգավոր պայթուցիկ, 

ռադիոակտիվ և այլ նյութեր հայտնաբերելու դեպքում ձերբակալվածները 

տեղափոխվում են անվտանգ գոտի: 

157.Վտանգավոր գոտին նշվում է հատուկ ցուցանակներով և նշանակվում է 

պահակակետ: 

158. Ձեռնարկված միջոցների մասին զեկուցվում է վերադասության կարգով: 

Վնասազերծողների տեղ հասնելուն պես ՁՊՎ-ի ծառայողները գործում են նրանց 

ցուցումների համաձայն: 
 

XIV. ՁՊՎ-ՈՒՄ ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻՆ, ԱՌԱՋԻՆ 

 ԿԱՐԳԻ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՊԱՀԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ  

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

159. Հղի կամ իրենց մոտ երեխա ունեցող կանայք ՁՊՎ-ում տեղավորվում են 

այնպես, որ հնարավորինս նվազագույնի հասցվի ՁՊՎ-ում պահվող այլ անձանց հետ 

շփումը: Հղի կամ իրենց մոտ երեխա ունեցող ձերբակալված կանանց համար 

նախատեսված խցերում տեղադրվում են միահարկ մահճակալներ, երեխային տրվում է 

մահճակալ, իսկ խցերն ապահովվում են տաք ջրով: 

160. Ծննդաբերության ժամանակ ձերբակալված կինը պետք է փոխադրվի 

առողջապահական հաստատություն` ապահովելով համապատասխան հսկողությունը 

նրա նկատմամբ: Ձերբակալվածին ծննդատուն տեղափոխելու դեպքում ՁՊՎ-ի 

վարչակազմը դրա մասին տեղյակ է պահում վարույթն իրականացնող մարմնին և նրա 

հարազատներին: 



161. Հղի կանայք, կերակրող մայրերը և անչափահասները սննդով ապահովվում են 

Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված 

չափաբաժիններով: 

162. Իրենց մոտ երեխա ունեցող ձերբակալված կանանց կողմից հիվանդության, 

ծնողական պարտականությունները բարեխղճորեն չկատարելու, երեխայի նկատմամբ 

դաժան վերաբերմունք դրսևորելու, ինչպես նաև սույն կանոնակարգի պահանջները 

պարբերաբար խախտելու դեպքում ՁՊՎ-ի վարչակազմն իրավունք ունի երեխային 

ժամանակավորապես ազգականներին կամ այլ անձանց հանձնելու կամ մանկական 

հաստատությունում տեղավորելու և ծնողական իրավունքներից զրկելու մասին 

միջնորդություն ներկայացնել դատարան: 

163. Իրենց մոտ երեխա ունեցող ձերբակալված կանայք երեխային կարող են 

ազգականներին կամ այլ անձանց հանձնել սեփական նախաձեռնությամբ: Ընդ որում, 

ՁՊՎ-ի վարչակազմը պարտավոր է ամեն կերպ աջակցել նրան: 

164. Երեխային ազգականներին հանձնելու համար անհրաժեշտ է ձերբակալվածից 

ճշտել, թե ով կարող է իր վրա վերցնել երեխայի խնամքը: Եթե ձերբակալվածն 

ազգականներ չունի, ապա վարչակազմը ձեռնարկում է համապատասխան միջոցներ` 

երեխային ժամանակավորապես մանկական հաստատություն հանձնելու համար: 

165. Անչափահաս և առաջին կարգի հաշմանդամ ձերբակալվածների համար 

նախատեսված խցերում տեղադրվում են միահարկ մահճակալներ: Առաջին կարգի 

հաշմանդամները կարող են ունենալ հենակներ, ձեռնափայտեր, պրոթեզներ, 

հաշմանդամների սայլակներ (բժշկի թույլտվությամբ): 

166. ՁՊՎ-ում անչափահաս ձերբակալվածների համար նախատեսված զբոսանքի 

վայրերը պետք է հարմարեցված լինեն ֆիզիկական վարժությունների և սպորտով 

զբաղվելու համար: 
 

XV. ՁՊՎ-ՈՒՄ ՊԱՀՎՈՂ ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

167. Նյութական վնաս պատճառող ձերբակալվածին հայտնաբերելու նպատակով 

ՁՊՎ-ի վարչակազմը կատարում է ուսումնասիրություններ: 

168. Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքներով նյութական վնաս 

պատճառած անձին հայտնաբերելու դեպքում կազմվում է արձանագրություն 

նյութական վնաս պատճառելու մասին, որպես կանոն, երկու օրինակից, իսկ 

ձերբակալվածի կողմից արձանագրության մեկ օրինակ ստանալու վերաբերյալ 

ցանկություն հայտնելու դեպքում` երեք օրինակից: 

169. Արձանագրությունն ստորագրում են այն կազմողը՝ համապատասխան           

ՁՊՎ-ի  ծառայողը, ինչպես նաև այն անձը, ով պատճառել է նյութական վնասը: 

170. Արձանագրությունը պետք է պարունակի ձերբակալվածի նյութական վնաս 

պատճառելու փաստն ընդունելու կամ մերժելու հանգամանքը, ինչպես նաև 

նյութական վնաս պատճառելու փաստն ընդունելու դեպքում` վերջինիս անձնական 

հաշվից կամավոր հատուցելու համաձայնությունը: Ձերբակալվածի կողմից 

արձանագրությունը չստորագրվելու դեպքում դրա մասին նշում է կատարվում 

արձանագրության մեջ: 

171. Արձանագրության մեկ օրինակը փոխանցվում է ոստիկանության 

ֆինանսատնտեսական վարչություն` ձերբակալվածից գումարը պահելու նպատակով, 

երկրորդ օրինակը կցվում է նրա անձնական գործին, իսկ երրորդը` հանձնվում 

ձերբակալվածին` վերջինիս ցանկությամբ: 

172. Ձերբակալվածի կողմից պատճառված նյութական վնասը կարող են հատուցել 

նրա հարազատները կամ այլ անձինք` վերջինիս համաձայնությամբ: 

173. Նյութական վնասը կամավոր հատուցելուց հրաժարվելու, ինչպես նաև      ՁՊՎ-

ից ձերբակալվածի ազատելու դեպքում նրա կողմից չհատուցված վնասը գանձվում է 

Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 

 



XVI. ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼԸ 
 

174. ՁՊՎ-ի վարչակազմը պարտավոր է քննիչի, հետաքննություն կատարող անձի, 

դատախազի, դատարանի (դատավորի) կողմից քննչական գործողություններ, 

դատահոգեբուժական և այլ փորձաքննություններ անցկացնելու նպատակով ժամը 

10.00-18.00-ն ձերբակալվածին դուրս բերել խցից, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ 

նաև այլ ժամերի: 

175. Քննչական գործողություններ, դատահոգեբուժական և այլ 

փորձաքննություններ անցկացնելու նպատակով ձերբակալվածներին պահելու վայրի 

տարածքում տրամադրվում են համապատասխան տարածքներ կամ շինություններ: 

176. Ձերբակալվածի յուրաքանչյուր դուրսբերումը խցից կատարվում է ՁՊՎ պետի 

կամ հերթապահի գիտությամբ: Դրա մասին կատարվում է գրառում 

ձերբակալվածներին խցերից դուրս բերելու գրանցամատյանում` համաձայն N 9 ձևի, 

որում նշվում են ձերբակալվածի անունը, ազգանունը, դուրս բերելու նպատակը, հիմքը, 

ամսաթիվը և տևողությունը, ինչպես նաև դուրս բերողի անունը, ազգանունը և 

ստորագրությունը: 
 

XVII. ՁՊՎ-ՈՒՄ ՊԱՀՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԲՈՒԺՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ 

ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
 

177. ՁՊՎ-ում պահվող ձերբակալվածներին առաջին բուժօգնությունը ցույց է 

տրվում ոստիկանության բժշկական ծառայության կամ շտապօգնության 

մասնագիտացված ծառայության կողմից: 

178. ՁՊՎ-ում հակահամաճարակային հսկողությունն իրականացվում է ոստիկա-

նության բժշկական ծառայության կամ պետական հիգիենիկ և  հակահամաճարակային 

ծառայության կողմից: 

179. ՁՊՎ-ում չի թույլատրվում պահել հոգեկան, սուր վարակիչ և մասնագիտական 

բուժօգնության կարիք ունեցող ձերբակալվածների: Նշված անձինք ոստիկանության 

բժշկական ծառայության պետի կամ շտապ բուժօգնության բժշկի գրավոր 

եզրակացությամբ և դրա հիման վրա ՁՊՎ-ի պետի որոշմամբ փոխադրվում են հատուկ 

մասնագիտացված կամ քաղաքացիական բուժհաստատություն: 

180. Ձերբակալվածին բժշկի կողմից նշանակված դեղորայքը պահվում է 

հերթապահի մոտ և ընդունվում հիվանդների կողմից միայն նրա ներկայությամբ: 

Յուրաքանչյուր ՁՊՎ-ում պետք է լինի բազմատեսականի դեղորայքով դեղարկղ: 

Դեղորայքի կազմը դեղարկղում որոշվում է ոստիկանության բժշկական ծառայության 

հաստատության կողմից և համալրվում օգտագործման չափով: 

181. Վնասվածք ստացած, ինքնասպանության փորձ կատարած (կախվելու, 

երակները կտրելու և այլ միջոցներով) ձերբակալվածներին ՁՊՎ-ի ծառայողների 

կողմից ցուցաբերվում է առաջին բուժօգնություն: 

182. ՁՊՎ բերված անձինք սանիտարական մշակման ենթարկվում են 

ախտահանման սենյակում: Ոջլոտություն (պեդիկուլոզ) հայտնաբերելու դեպքում ՁՊՎ 

վարչակազմը դրա մասին անհապաղ տեղեկացնում է պետական 

սանիտարահամաճարակային ծառայությանը: 

183. ՁՊՎ-ում ամեն օր անցկացվում  է մենախցերի և այլ սենյակների խոնավ 

մաքրում` օգտագործելով ախտահանող միջոցներ, իսկ սննդի տաքացման սենյակում՝ 

սննդի յուրաքանչյուր բաժանումից հետո: ՁՊՎ-ի բոլոր սենյակներում և մենախցերում 

անցկացվում  է հիմնական մաքրում ոչ ուշ, քան յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ: 

184. Ձերբակալվածներին սնունդը բաժանվում է ՁՊՎ-ի հերթապահ վերակարգի 

կողմից: Ձերբակալվածները սնունդն ընդունում են խցերում: Սպասքի լվացումը և 

մշակումն իրականացվում է լվացող ու ախտահանող միջոցների պարտադիր 

օգտագործմամբ` սննդի տաքացման համար նախատեսված սենյակում: 



185. ՁՊՎ-ի սանիտարական վիճակի նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է 

ոստիկանության բժշկական ծառայության կամ պետական հիգիենիկ և  

հակահամաճարակային ծառայության կողմից: 
 

XVIII. ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻՆ ՁՊՎ-ԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ 
 

186. Ձերբակալվածներին ՁՊՎ-ից ազատելու հիմքերն են` 

1) քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշումը. 

2) ՁՊՎ-ի պետի որոշումը` արգելանքի տակ պահելու օրենքով սահանված 

առավելագույն ժամկետը լրանալու կապակցությամբ ձերբակալվածին ազատ 

արձակելու վերաբերյալ` համաձայն N 15 ձևի: 

187. Ձերբակալվածին ՁՊՎ-ից ազատում է ՁՊՎ-ի պետը` քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմնի որոշումն ստանալուն պես: 

188. Արգելանքի տակ պահելու օրենքով սահմանված առավելագույն ժամկետը 

լրանալուց 24 ժամ առաջ ՁՊՎ-ի պետը ծանուցագրով` համաձայն` N 14 ձևի, 

իրազեկում է վարույթն իրականացնող մարմնին, իսկ ժամկետը լրանալու օրը 

համապատասխան որոշում չստանալու դեպքում՝ սեփական որոշմամբ` համաձայն N 

15 ձևի, ձերբակալվածին ազատում է արգելանքից: 

189. Արգելանքից ազատված ձերբակալվածին հանձնում են անձնական 

փաստաթղթերը, թանկարժեք իրերը, դրամը, ինչպես նաև տեղեկանք նրան արգելանքի 

տակ պահվելու ժամկետի և ազատման հիմքերի մասին` համաձայն N 16 ձևի: 

190. Արգելանքի տակ գտնվող անձանց ազատում է ՁՊՎ-ի պետը կամ նրան 

փոխարինող անձը: Ձերբակալվածներն արգելանքից ազատվելիս «Ձերբակալված և 

կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենքով սահմանված կարգով 

ապահովվում են մինչև իրենց բնակության վայր անվճար ուղևորությամբ: 

191. Առողջական վիճակի պատճառով խնամքի կարիք ունեցող անձանց և 

անչափահասներին արգելանքից ազատելիս ՁՊՎ-ի վարչակազմն ազատման մասին 

նախօրոք հայտնում է նրանց մերձավոր ազգականներին կամ այլ անձանց: Մերձավոր 

ազգականներ չունենալու դեպքում անհրաժեշտ օգնությունը ցույց է տալիս ՁՊՎ-ի 

վարչակազմը: ՁՊՎ-ի ծառայողի ուղեկցությամբ անձն ուղարկվում է բնակության վայր: 

192. Ձերբակալվածի ազատման մասին որոշումն ստանալու դեպքում ՁՊՎ-ի 

վարչակազմը պարտավոր է այն անհապաղ իրականացնել և դրա մասին նշում 

կատարել գրանցամատյանում` համաձայն N 1 ձևի, և անհատական քարտում` 

համաձայն N 17 ձևի: 

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 
 

 



Ձև N 1 

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն 
 

ՁՊՎ-ՈՒՄ ՊԱՀՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 
 

NN 

ը/կ 

Ազգա-

նունը, 

անունը, 

հայր-

անունը 

Ծննդ-

յան 

թիվը 

Բնա-

կության 

վայրը 

Ում կող-

մից է 

ձերբա-

կալվել 

ՁՊՎ 

ընդու-

նելու 

հիմքերը 

Ձերբակալ-

ման ամսա-

թիվը և 

ժամանակը 

Նախկին 

դատվա- 

ծությու-

նը 

Նշումներ 

ձերբա- 

կալվածի 

տեղաշարժի 

մասին 

ՁՊՎ-ից 

ազատելու 

հիմքը, 

ամսաթի-

վը, ժամը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
  

      
 
 

Ձև N 2 
 

ԽՈՒԶԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

    «_____» _______________ 20    թ.                                                                  ժամը ______ 

  

                   ________________________________________________________ 
                                                                                                        (ՁՊՎ-ի անվանումը) 

 Ես`________________________________________________________________________ 
(արձանագրությունը կազմողի պաշտոնը, կոչումը, անունը, ազգանունը) 

______________________________________________________________________________, 

  

խուզարկեցի ___________________________________________________________________ 
                    (անձնական խուզարկության ենթարկվող ձերբակալվածի (կալանավորվածի) տվյալները 

 ______________________________________________________________________________: 
կամ ՁՊՎ-ի խցի համարը) 

  

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

Խուզարկության ընթացքում հայտնաբերված առարկաների, իրերի, փաստա-

թղթերի, արժեքների ցանկը և դրանց տնօրինումը 

_________________________________________ 
                                                                                                                (նշել յուրաքանչյուր առարկան` 

_______________________________________________________________________________ 
հանձնվել են վարույթն իրականացնող մարմնին, ոչնչացվել են, խուզարկվողի խնդրանքով 

_______________________________________________________________________________ 
փոխանցվել են ազգականներին, հանձնվել են պահպանության, կտրոնի համարը) 

_______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________ 
(արձանագրությունը կազմողի ստորագրությունը) 

 

Խուզարկությանը մասնակցել են` 

1. ____________________________________________________ 
(պաշտոնը, կոչումը, անունը, ազգանունը) 

2. ____________________________________________________ 
(պաշտոնը, կոչումը, անունը, ազգանունը) 

____________________ 
(ստորագրությունը) 

____________________ 
(ստորագրությունը) 

 
 



Արձանագրությանը ծանոթացա, համաձայն եմ      _________________________________ 
                                                                                                                                  (խուզարկվողի ստորագրությունը) 

 

հակառակ կողմը 

 

Արձանագրությանը համաձայն չլինելու դեպքում խուզարկվողի հայտարարություն-

ները և առարկությունները ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                                                     ________________________ 
(խուզարկվողի ստորագրությունը) 

  

Պահպանության ընդունված դրամի և այլ արժեքների կտրոնի պատճենը, ինչպես 

նաև խուզարկության և զննության ընթացքում հայտնաբերված, թույլատրված 

առարկաները, իրերը, փաստաթղթերն ստացա ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(նշել, որոնք են) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

    ____________________________                                 ___________________________ 
                        (խուզարկվողի անունը, ազգանունը)                                                                                  (ստորագրությունը) 

 

«_____» __________________ 20   թ. 

  

 

Արձանագրությունը կազմվում է 2 օրինակից, մեկ օրինակը կցվում է 

ձերբակալվածի անձնական գործին, իսկ երկրորդը` պահվում 

առգրավված առարկաների, փաստաթղթերի և արժեքների հետ: 

 

 

 

 
 

  

  

  



Ձև N 3 

 
Ուղարկող ոստիկանության մարմինը   

  Ազգանունը  

(օրիորդական ազգանունը) 
  

Անունը   (նույնացման 

  հաստատում) Հայրանունը   

Սեռը           Ծննդյան թիվը      

Ծննդյան վայրը   

Քաղաքացիությունը   

  

ՄԱՏՆԱՀԵՏՔԵՐ 
 

1.Աջ 

բութ 

2.Աջ 

ցուցամատ 

3.Աջ 

միջնամատ 

4.Աջ 

մատնեմատ 

5.Աջ 

ճկույթ 

 

     

6.Ձախ 

բութ 

7.Ձախ 

ցուցամատ 

8.Ձախ 

միջնամատ 

9.Ձախ 

մատնեմատ 

10.Ձախ 

ճկույթ 

 

     

   

ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ՄԱՏՆԱՀԵՏՔԵՐ 
 

Ձախ ձեռքի 4 մատի 2 բութ մատ Աջ ձեռքի 4 մատի 

միաժամանակյա ձախ աջ միաժամանակյա 

մատնահետքեր 
  

Մատնահետքեր 

Դրոշմակնիքը Մատնահետքերի վերցման տարեթիվը 

Պատճենը Մատնահետքերի վերցման վայրը 

    

 

Ձև N 4 

Ց Ա Ն Կ 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ, ԻՐԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՔ ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ 

ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ԻՐԵՆՑ ՄՈՏ ԿԱՄ ՍՏԱՆԱԼ ՀԱՆՁՆՈՒՔՈՎ 

 
 

1) սննդամթերք` ներառյալ մսեղեն, ձկնեղեն, երշիկեղեն, շաքար, թեյ, ճարպ, 

պաքսիմատ, խնձոր, սխտոր, սոխ, հաց, հացամթերք, մեղր, կարտոֆիլ, հյութեր, 

կոնֆետներ, թխվածքաբլիթներ, բացի տաքացման անհրաժեշտություն ունեցողներից, 

շուտ փչացող կամ պիտանիության ժամկետը լրացածներից, խմորիչներից, ոգելից 

խմիչքներից և գարեջրից. 

2) ծխախոտ, լուցկի. 

3) մեկ լրակազմ սեզոնային հագուստ` առանց գոտիների, տաբատակալների և 

փողկապի, գլխարկ, կոշիկ` առանց կոշկաքուղերի. 

4) մեկ լրակազմ սպորտային համազգեստ կամ տնային խալաթ. 

5) ներքնաշորեր (երկու լրակազմից ոչ ավելի), գուլպա, զուգագուլպա (երկու զույգից 

ոչ ավելի). 

6) ձեռնոցներ (մեկ զույգ). 

7) թաշկինակներ. 

8) հողաթափեր. 

9) անձնական հիգիենայի պարագաներ (տնտեսական և ձեռքի օճառ, հեղուկ օճառ, 

քսուքներ, ատամի խոզանակ, ատամի մածուկ, պլաստմասսայե օճառամաններ, սանր, 

սափրվելու պարագաներ). 



10) օպտիկական ակնոցներ. 

11) գլխաշոր, բրդյա գուլպաներ, կրծկալներ, թանզիֆ, վազելին, բամբակ, կանացի 

միջադիրներ, դիմահարդարման պարագաներ (կանանց համար). 

12) հենակներ, ձեռնափայտեր (փայտյա) պրոթեզներ (բժշկի թույլտվությամբ). 

13) ճիլոպ կամ սպունգ. 

14) գրիչ, մատիտ. 

15) գրելու թուղթ, տետրակներ, փոստային ծրարներ, բացիկներ, նամականիշներ. 

16) հիգիենիկ թուղթ. 

17) մեկ լրակազմ անկողնային սպիտակեղեն (երկու սավան և բարձի երես), սրբիչ. 

18) գրականություն (ուսուցանող, կրոնական, պարբերական հրատարակչություն) 

հինգ անվանումից ոչ ավելի. 

19) օրվա մամուլ. 

20) լուսանկարներ (երկուսից ոչ ավելի). 

21) ՁՊՎ-ի բժշկի կողմից նշանակված դեղորայք: 

Բացի թվարկվածից` ձերբակալված անձանց թույլատրվում է իրենց մոտ ունենալ և 

պահել քրեական վարույթին կամ իրենց օրինական իրավունքներին վերաբերող 

փաստաթղթեր և գրություններ, ինչպես նաև պահպանության հանձնված դրամի, 

արժեքների, փաստաթղթերի և այլ առարկաների կտրոններ: 

Ձերբակալված անձինք սափրման պարագաներից օգտվում են ՁՊՎ-ի աշխատողի 

հսկողությամբ: 

 
Ձև N 5 

 
            ____________________________________ 

      (ՁՊՎ-ի անվանումը) 

 պետի_________________________ 
(անունը, ազգանունը) 

Անձնական հաշվում առկա է 

_____________ դրամ                                                
N __________ մենախցի ձերբակալված 

«_____» __________________ 20   թ. 
____________________________________ 
                           (անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

 
Դ Ի Մ Ո Ւ Մ 

 

Խնդրում եմ թույլատրել ձեռք բերել սննդամթերք և առաջին անհրաժեշտության 

հետևյալ առարկաներն ու իրերը` 

 
NN 

ը/կ 

Սննդամթերքի կամ իրերի 

անվանումը 

Ինչքան է պետք 

ձեռք բերել 

Բացթողնված գումարը 

(դրամ, լումա) 

1 2 3 4 

     
 

 
Ընդամենը ____________________________ 
 

Ձերբակալվածը լրացնում է միայն 2-րդ և 3-րդ սյունակները:  

Ստացա__________________________ դրամի արժողությամբ սննդամթերք և 

առաջին  
                                           (գումարը` տառերով) 

անհրաժեշտության իրեր, այդ գումարը խնդրում եմ դուրս գրել իմ անձնական 

հաշվից:  

 

«_____» ________________ 20 թ.  __________________________________________ 
                                                                                                                   (ձերբակալվածի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

 

 



 

 Ձև N 6 
 

Հաստատում եմ 

_______________________________________ 
                                         (ՁՊՎ-ի լրիվ անվանումը) 

պետ ______________________________________________________ 

                                   (կոչումը, անունը, ազգանունը) 

_______________________________________ 
                                        (ստորագրությունը) 

«_____» __________________ 20   թ. 
 

ՕՐՎԱ ԿԱՐԳԱՑՈՒՑԱԿԸ 
 

1. Վերկաց 6.00  

2. Հարդարանք և սանիտարական ժամ 6.00 - 7.00 

3. Մարմնամարզություն 7.00 - 8.00 

4. Նախաճաշ 8.00 - 9.00 

5. Ընդունում և հաշվառում 9.00 - 10.00 

6. Ազատ ժամ 10.00 - 14.00 

7. Ճաշ 14.00 - 15.00 

8. Ազատ ժամ (զբոսանք) 15.00 - 20.00 

9. Ընթրիք 20.00 - 21.00 

10. Ազատ ժամ 21.00 - 22.00 

11. Ավարտակոչ 22.00 

 
 

Ձև N 7 
 Դրոշմակնիքի 

        տեղը 
 

Ա Ն Ձ Ն Ա Կ Ա Ն  Հ Ա Շ Ի Վ ____ 
 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ 

ԳՈՒՄԱՐԻ ՇԱՐԺԻ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՐԿԸ 

_______________________________________________ 
(ձերբակալվածի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

 

Ծննդյան թիվը___________ անձնական գործ N ______ 
 

 

ՁՊՎ-ի պետ ________________________________ 
                                                                  (անունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

______________________________   
                                                                                                                                                                     (ձերբակալվածի ստորագրությունը) 

Ձերբակալվածի ստորագրությունը հաստատում եմ              

__________________________   
                                                                                                                                                                                          (ՁՊՎ-ի ծառայող, 

       _______________________________________ 
                                                             ստորագրությունը) 

NN 

ը/կ 

 

Ստացման  

աղբյուրը 

Ձերբակալվածի  

գումարի ծախսի 

լիմիտը 

Ծախսը Մնացորդը 

Ստորագրություն 

մնացորդը հաստատելու 

մասին 

 

      



 
 

Ձև N 8 

 

   ___________________________________________ 
(ՁՊՎ-ի անվանումը) 

   

   

     ___________________________________________ 
                                                     (պետի անունը, ազգանունը) 

 

     __________________________________________ 
                                                      (դիմողի բնակության վայրը) 

 
      ___________________________________  բնակիչ 

    
    ___________________________________________ 
                                                    (դիմողի անունը, ազգանունը) 

      
     ___________________________________________ 
                              (անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ 

Խնդրում եմ թույլատրել տեսակցել ձերբակալված ____________________________ 

____________________________________ հետ, տեսակցությանը մասնակցելու են. 
                               (անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

1. Հայրը _________________________________________________________________ 
(անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

2. Մայրը _________________________________________________________________ 
(անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

3. Ամուսինը ______________________________________________________________ 
(անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

4. Կինը __________________________________________________________________ 
(անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

5. Քույրը _________________________________________________________________ 
(անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

6. Եղբայրը _______________________________________________________________ 
(անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

7. Զավակները ____________________________________________________________ 
                                (անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

8. Որդեգրողները _________________________________________________________ 
                              (անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

9. Որդեգրվածները ________________________________________________________ 
                                                              (անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

10. Համամայրը ___________________________________________________________ 
                             (անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

11. Համահայրը ___________________________________________________________ 
                                    (անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

12. Ոչ հարազատ քույրը, եղբայրը ___________________________________________ 
                                                                     (անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

13. Տատը _______________________________________________________________ 
(անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

14. Պապը ______________________________________________________________ 
(անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

15. Թոռները ____________________________________________________________ 
(անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

16. Ամուսնու ծնողները __________________________________________________ 
                                                    (անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

 

Դիմող ______________________ __________________________ 



                          (ստորագրությունը)                                (անունը, ազգանունը) 

 «_____» __________________ 20   թ.   

Ձև N 9 

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն 
 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻՆ ԽՑԵՐԻՑ ԴՈՒՐՍ ԲԵՐԵԼՈՒ 

 

NN 

ը/կ 

Ձերբակալվածի 

անունը, 

հայրանունը, 

ազգանունը 

Դուրս 

բերման 

նպատակը 

Դուրս 

բերման 

հիմքը 

Դուրս բերման 

ամսաթիվը և 

տևողությունը 

Դուրս բերողի  

անունը, 

ազգանունը 

Ստորագրու-

թյունը 

1 2 3 4 5 6 7 

      

 

 

     

 

Ձև N 10 

  

 

__________________________________________ 
                                               (ՁՊՎ-ի անվանումը) 

      

   

 __________________________________________ 
                                      (պետի անունը, ազգանունը) 

 

 __________________________________________ 
                                          (դիմողի բնակության վայրը)  

 
__________________________________  բնակիչ 

 

  

__________________________________________ 

                             (դիմողի անունը, ազգանունը) 

 

__________________________________________ 
                 (անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

 

 __________________________________________ 
                                                   (կապը ձերբակալվածի հետ) 

 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ 

 

Խնդրում եմ ընդունեք հանձնուք ձերբակալված ____________________________ համար: 
                                                                                                                                                     (անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

  

Հանձնուքի պարունակությունը 
 

NN 

ը/կ 
Սննդամթերքի կամ իրերի անվանումը Քաշը Քանակը Ծանոթագրություն 

1 2 3 4 5 

 

     
 

Դիմող ___________________ 

                     (ստորագրությունը) 

Ընդունեց ________________________________________________________ 
                                                                    (ծառայողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ստորագրությունը) 

Հանձնուքն ստացա___________________________________________________ 

                                                  (ձերբակալվածի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ստորագրությունը) 

  

«_____» __________________ 20   թ.  

 



 

 

 Ձև N 11 

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն 
 

ՀԱՆՁՆՈՒՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

 

NN 

ը/կ 

Ձերբակալ-

վածի  

անունը, 

ազգանունը, 

հայրանունը 

Հանձնուք 

բերողի  

անունը, 

ազգանունը, 

հայրանունը 

Հանձնուք 

բերողի անձ-

նագրի սերի-

ան, համարը, 

երբ և ում 

կողմից է 

տրված 

Հանձնու-

քի քաշը 

Հանձնուքն 

ստանալու 

ամսաթիվը 

Հանձնուքն 

ընդունողի 

պաշտոնը, 

կոչումը, 

անունը, 

ազգանունը, 

հայրանունը 

Հերթա-

պահի ստո-

րագրու-

թյունը 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
  

Ձև N 12 

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն 
 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԲՈՒԺԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ 

NN 

ը/կ 

Ձերբակալ-

վածի  

անունը, 

ազգանունը, 

հայրանունը 

Տարի-

քը 

Բուժզննու-

թյան կամ 

առաջին 

բուժօգնու-

թյան 

ամսաթիվը 

Գանգատ-

ները 

Բուժզննու-

թյան պահին 

հայտնաբեր-

ված հիվան-

դությունները 

Առաջին 

բուժօգնու-

թյան բնույ-

թը, ձեռ-

նարկված 

միջոցները 

Բուժաշխատողի 

անունը, ազգա-

նունը, հայրա-

նունը, ստորա-

գրությունը 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       

 

 

  

Ձև N 13 

ՁՊՎ-Ի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ 

 ____________________________________  
                       (ՁՊՎ-ի մարմնի անվանումը) 

 

1. Կառուցման տարեթիվը ______________, տիպային նախագիծը 

_____________________ 

2. Մենախցերի թիվը ______________, տեղերի լիմիտը _____________________, 

քննչական 

սենյակների ________________, տեսակցության սենյակների թիվը __________________, 

զբոսաբակի տարածքը (մ2 )___________________, սանթողարկարանների 

առկայությունը 

_____________, սննդի տաքացման սենյակների թիվը _____________, պահեստների 

թիվը 

____________, խուզարկության և զննության սենյակների թիվը ____________________, 

ծառայողական սենյակների առկայությունը 

________________________________________ 

3. Ջեռուցումը 

___________________________________________________________________ 

4. Հակահրդեհային միջոցների առկայությունը 

______________________________________ 

5. Դռների և պատուհանների կառուցվածքը 

________________________________________ 



6. Պահնորդաազդանշանային համակարգի և տեսախցիկների սարքավորման տեսակը 

և առկայությունը 

__________________________________________________________________ 

7. Կապի տեսակը 

________________________________________________________________ 

8. Տեղեկություններ վերակառուցման կապիտալ կամ ընթացիկ վերանորոգման 

աշխատանքների մասին 

_________________________________________________________ 

  

ՁՊՎ-ի սխեմատիկ պլանը 

  

      

Կազմվում է ՁՊՎ-ի մասշտաբով, առանձնասենյակների և մենախցերի համարներով: 

(հակառակ կողմը) 
 

NN 

ը/կ 

Ստուգողների դիտողությունները և 

առաջարկությունները 

Նշումներ հայտնաբերված 

թերությունների 

վերաբերյալ 

 

   

  

 
 
 

Ձև N 14 

 Դրոշմակնիքի 

տեղը 

        
__________________________________________ 
                                                                    (ո՞ւմ) 

 

__________________________________________ 
             (քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի անվանումը) 

 

__________________________________________ 
                 (ղեկավարի կոչումը, անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

 
__________________________________________ 

  

Ծ Ա Ն Ո Ւ Ց Ա Գ Ի Ր  N ____ 

 

Սույնով տեղեկացնում եմ Ձեզ __________________________________________________, 
                                                                                                           (ձերբակալման հիմքը, որոշումը կամ արձանագրությունը) 

 որ համաձայն ______________________________ ՁՊՎ-ում  «_____» _____________ 20   

թ.  
                                          (ոստիկանության մարմնի անվանումը) 

 ժամը __________ -ից արգելանքի տակ պահվում է 

_________________________________, 
                                                                                                                                         (ձերբակալվածի անունը, ազգանունը, հայրանունը)  

որին արգելանքի տակ պահելու օրենքով սահմանված առավելագույն ժամկետը լրանում է   

«_____» __________________ 20   թ. ժամը _______________- ին: 

 

Ձեր կողմից համապատասխան որոշում չներկայացվելու դեպքում Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձերբակալվածը կազատվի 

արգելանքից: 

 



________________________________________ 
                                (ՁՊՎ-ի անվանումը)  

________________________________________ 
                     (պետի կոչումը, անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

__________________ 
              (ստորագրությունը) 

 

«_____» __________________ 20   թ.  

 
 

 

 

  

  



Ձև N 15 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾԻՆ ԱՐԳԵԼԱՆՔԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

«_____» __________________ 20   թ.                      քաղ. ___________      ժամը _______ 

 

Ես` _____________________________________________________________________, 
                                                 (ոստիկանության մարմնի անվանումը, պետի կոչումը, անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

վերանայելով ձերբակալված __________________ արգելանքի տակ պահելու ժամկետը` 

                                           (անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց Ի 

Ձերբակալված ___________________________________________________________ 

                                               (անունը, ազգանունը, հայրանունը, ոստիկանության մարմնի անվանումը) 

ՁՊՎ-ում___________________________________________________________ պահվում է 
(ձերբակալման հիմքը, որոշումը կամ արձանագրությունը) 

«_____» _____________ 20   թ. ժամը _______, որի` օրենքով սահմանված արգելանքի 

տակ պահելու առավելագույն ժամկետը լրացել է «_____» __________ 20   թ.ժամը 

_________, ինչի մասին «_____» _____________ 20   թ. N _____________ ծանուցագրով 

իրազեկվել է վարույթն իրականացնող մարմնին, սակայն մինչև օրս որոշում չի 

ներկայացվել: 

Առաջնորդվելով ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 143-րդ հոդվածով` 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց Ի 

 

Ազատել ____________________________________________ ՁՊՎ-ից ձերբակալված 
                                                                                          (ոստիկանության մարմնի անվանումը) 

_______________________________________________________________________________` 
                                                                                (անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

արգելանքի տակ պահելու Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

առավելագույն ժամկետը լրանալու կապակցությամբ: 

 

«_____» __________________ 20   թ.  

 

 

ժամը _________ 

 

______________________________________ 
                (ազատվողի անունը, ազգանունը, հայրանունը)  

 

__________________ 
          (ստորագրությունը) 

______________________________________ 
                                                             (ՁՊՎ-ի անվանումը)  

______________________________________ 
               (պետի կոչումը, անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

 

___________________ 
          (ստորագրությունը) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Ձև N 16 

 Դրոշմակնիքի 

տեղը 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

 

Տրվում է ___________________________________________________________________, 
(անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

այն մասին, որ «___» _________ 20   թ-ից մինչև «___» ___________________ 20   թ. 

 

գտնվել է ______________________________________________________________________: 

                                           (ՁՊՎ-ում ոստիկանության մարմնի անվանումը) 

Ազատման հիմքը ___________________________________________________________ 

 

______________________________________ 
                                          (ՁՊՎ-ի անվանումը) 

  

______________________________________ 
                          (պետի կոչումը, անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

  

______________ 
      (ստորագրությունը) 

«_____» __________________ 20   թ. 
  

 

 
Ձև N 17 

  

_____________________________________ 
                         (ոստիկանության մարմնի անվանումը) 

   Ձերբակալվածի անհատական քարտը 

   լրացվում է ձերբակալվածի խոսքերով       

   ստուգվում փաստաթղթերով 

  

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՔԱՐՏԸ 
 

NN 

ը/կ 
Հարցը Պատասխանները 

1. Ազգանունը, անունը, հայրանունը 
 

2. 
Եթե փոխել է ազգանունը, անունը, հայրանունը, նշել երբ, 

որտեղ և ինչ պատճառով  

3. 
Օրը, ամիսը, տարեթիվը և ծննդավայրը (գյուղ, ավան, 

քաղաք, մարզ)  

4. 

Քաղաքացիությունը (անձնագրի բացակայության 

դեպքում նշել, թե ինչ փաստաթուղթ է վկայում 

քաղաքացիության մասին) 
 

5. Ազգությունը 
 

6. 
Ձերբակալվածի մշտական բնակության վայրը 

(մանրամասն հասցեն)  

7. Կրթությունը 
նշել` երբ և ինչ ուսումնական 

հաստատություն է ավարտել 

8. Մասնագիտությունը 
 

9. Աշխատանքի վայրը և զբաղմունքը 
 

 

10. Կառավարական պարգևները 

11. Վերաբերմունքը զինվորական ծառայությանը, զինվորական կամ հատուկ 

կոչումը 

______________________________________________________________ 

  (անհատական քարտի հակառակ կողմը) 
 

12. Նախկինում դատվածությունը  



______________________________________________________________ 
 

13. Մերձավոր ազգականների տվյալները 
 

NN 

ը/կ 

Ազգակցական 

աստիճանը 

Ազգանունը, անունը, 

հայրանունը 

Հասցեն, 

բնակության վայրը 

Աշխատանքի վայրը և 

պաշտոնը 

1 2 3 4 5 

 

 

 
    

____________________________ 
(ձերբակալվածի ստորագրությունը) 

  

 

                                              (անհատական քարտի շարունակությունը) 

 

Լուսանկարի 

տեղը 

  

  

Ն շ ա ն ն ե ր ը  (ը ն դ գ ծ ե լ) 

  

Հասակը` բարձր (171 սմ, բարձր), միջին (161-170 սմ), ցածր (165 սմ, կարճ) 

  

Մազերի գույնը` շիկահեր, մուգ շիկահեր, խարտյաշ, շագանակագույն, սև, ալեխառն, 

սպիտակ 

  

Աչքերի գույնը` երկնագույն, մոխրագույն, կանաչավուն, շագանակագույն, սև 

_______________________________________________________________________________ 
                                        (լրացնել դաջվածքները, հաշմությունները, վնասվածքները, սպիները, բծերը, ճաղատությունը, 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                թլպատությունը, կակազությունը և այլ նշաններ) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Երբ է ձերբակալվել «_____» __________________ 20   թ. 

  

Ում կողմից է ձերբակալվել _____________________________________________________ 

Ձերբակալման հիմքը __________________________________________________________ 
                             (ձերբակալման արձանագրությունը կամ որոշումը) 

_______________________________________________________________________________ 

Քարտը լրացվել է _____________________________________________________________ 
    (ՁՊՎ-ի անվանումը) 

 

Քարտը լրացնող ծառայողի ____________________________________________________ 
                                                                                                                  (պաշտոնը, կոչումը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

_______________________________________________________________________________ 

  

«_____» __________________ 20   թ. 

  



Ձև N 18  

 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾ N ____ 

 

                         ______________________________________________ 

                                                        (ՁՊՎ-ի անվանումը) 

Ազգանունը ___________________________________________________________________ 

 Անունը _______________________________________________________________________ 

 Հայրանունը ___________________________________________________________________ 

 Ծննդյան թիվը և վայրը _________________________________________________________ 

 Ձերբակալվել է «_____» ________________________ 20   թ.ժամը ______________________ 

 Ձերբակալման հիմքը __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Արգելանքի տակ պահելու օրենքով սահմանված առավելագույն ժամկետը լրանալուց 

հետո ինչ որոշում է ընդունվել _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

«_____» __________________ 20   թ. ժամը __________ 

 

 

Ձերբակալվածի շարժի մասին գրառումները 
 

NN 

ը/կ 

Մենախցից 

դուրսբերման 

նպատակը 

Օրը, ամիսը,  

տարեթիվը 

Ժամը 

(տևողությունը) 
Հիմքը 

Արտատարի 

ստորագրությունը 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

Ձերբակալվածի անձնական գործում կարվում են 
 

1. անհատական քարտը. 

2. տեսակցության դիմումները. 

3. հանձնուքի դիմումները. 

4. անձնական հաշվի գումարի շարժը. 

5. մատնադրոշման տվյալները. 

6. խուզարկության արձանագրությունները. 

7. ձերբակալվածին վերաբերող այլ փաստաթղթեր: 

 

 



Հ Ս Կ Ո Ղ Ա Կ Ա Ն  Թ Ե Ր Թ Ի Կ 
 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

NN 

ը/կ 

Ստուգման 

ժամանակը 

Ստուգողի պաշտոնը, անունը, 

ազգանունը, հայրանունը 

(սկզբնատառերը) 

Ստուգման արդյունքները 

(թերությունները և 

առաջարկությունները) 

Ստուգողի 

ստորագրությունը 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

Ստորագրություն 

  

Ինձ պատկանող անձնական իրերն ու դրամն ամբողջությամբ ստացա, 

վարչակազմի նկատմամբ բողոք չունեմ: 

______________________________________ 
                (ստացողի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

 

Գործը բաղկացած է _________________ թերթից: 
 

Անձնական գործը կազմողի պաշտոնը, ազգանունը և ստորագրությունը 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

«_____» __________________ 20   թ. 

 

 

 Ձև N 19 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 
 

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԾԱՆՈՒՑՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Ես`_____________________________________________________________________ 
(ձերբակալված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

  

ծանոթացել եմ իմ իրավունքներին, պարտականություններին, ՁՊՎ-ի ներքին 

կանոնակարգի պահանջներին և սահմանված կարգի խախտման համար 

նախատեսված պատասխանատվությանը, իմ նկատմամբ հսկողություն 

իրականացնելու համար առկա տեխնիկական միջոցների, ֆիզիկական ուժ, հատուկ 

միջոցներ և հրազեն գործադրելու հնարավոր դեպքերի մասին, որի փաստը 

հաստատում եմ ստորագրությամբ: 

 

__________________________ 

          (ստորագրությունը) 



 «_____» __________________ 20   թ. 
 

 

Ձև N 20 

  

Մ Ա Տ Յ Ա Ն 
 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՎԵՐՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ 

  

NN 

ը/կ 

Առաջարկությունը, 

դիմումը, բողոքը 

վարչակազմի ներկայա-

ցուցչին հանձնող  

ձերբակալվածի անունը, 

ազգանունը, հայրանունը 

Վարչակազմի 

ներկայացուցչի 

(դիմումը, բողոքը 

վերցնողի) 

ազգանունը, 

պաշտոնը 

Առաջարկությունը, 

դիմումը, բողոքը 

ներկայացնելու 

ամսաթիվը 

Ձերբակալ-

վածի 

ստորագրու-

թյունը 

Վարչակազմի 

ներկայացուցչի 

ստորագրու-

թյունը 

 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       17 հուլիսի 2019թ.                                                                        N 588-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

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

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

1. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի համայնքների 

վարչական սահմաններից դուրս, շրջանի վարչական սահմաններում գտնվող 

պետական սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 0,41313 հեկտար արոտավայրը` համաձայն հավելվածի, 

փոխադրել էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուց-

վածքների նպատակային նշանակության` էներգետիկայի  օբյեկտների 

հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

  

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                           Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 
 

 



 


