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 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

638 «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական 

բյուջեում վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1287-Ն որոշումը…………………......................... 
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639 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

մարտի 12-ի N 214-Ն որոշման մեջ փոփոխություն  կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 1289-Ն որոշումը…….................... 
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640 «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական 

բյուջեում վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1293-Ն որոշումը…………………......................... 
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641 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի փետրվարի 28-ի N 94 որոշման մեջ լրացում 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1297-Ն որոշումը……. 
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642 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 

թվականի մայիսի 31-ի N 349-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1298-Ն որոշումը……. 
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643 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

փետրվարի 23-ի N 121-Ն որոշման մեջ փոփոխություն  

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1299-Ն որոշումը……. 
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644 «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական 

բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1301-Ն որոշումը…………………......................... 
 

 

 

 

 

15 

645 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

փետրվարի 26-ի N 149-Ն որոշման մեջ փոփոխություն  

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1303-Ն որոշումը……. 
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646 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1304-Ն որոշումը…………………………………. 
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647 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1305-Ն որոշումը…………………………………. 
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648 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1306-Ն որոշումը………………………………… 
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649 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ  
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կառավարության N 1307-Ն որոշումը………………………………… 
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650 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1311-Ն որոշումը………………………………… 
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651 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1312-Ն որոշումը………………………………… 
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652 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1313-Ն որոշումը………………………………… 
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653 «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական 

բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1314-Ն որոշումը…………………......................... 
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654 «Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի ««Վաղու-

հասի» մանկապարտեզ» պետական ոչ առևտրային կազմակեր-

պություն ստեղծելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1320-Ն 

որոշումը…………………........................................................................... 
 

 

 

 

27 

655 «Արցախի Հանրապետությունում հումանիտար ականազերծմամբ 

զբաղվող ոչ պետական կազմակերպությունների՝ աշխատան-

քային պարտականությունների կատարման ժամանակ ստացած 

վնասվածքի կամ խեղման պատճառով հաշմանդամ ճանաչված 

աշխատակիցներին և զոհված աշխատակիցների ընտանիքների 

անդամներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրման 

կարգը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1321-Ն 

որոշումը………………….......................................................................... 
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656 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 

թվականի մայիսի 21-ի N 331-Ն որոշումը չեղյալ ճանաչելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 1322-Ն որոշումը…………………… 
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 ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

657 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի մայիսի 18-ի Թիվ 40Ա 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի N 72-Ա որոշումը……………………… 
 

 

 

 

 

 

32 

658 «Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 73-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի N 73-Ն որոշումը……………………… 
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659 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայու-

թյունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի մայիսի 7-ի Թիվ 36Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական 
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մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 74-Ն 

որոշումը…………………………………………………………………. 
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 ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ 

ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ  

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ 
 

 

660 «Փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները սահմանելու 

և գործողության մեջ դնելու մասին» ԱՀ տարածքային կառա-

վարման և ենթակառուցվածքների նախարարի N 6-Ն  հրամանը… 
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661 «Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմո-

բիլներով ներհանրապետական  ուղևորափոխադրումների 

կազմակերպման գործունեության լիցենզիա և լիցենզիայի ներդիր 

տրամադրելու, լիցենզիայի և ներդիրի գործողությունը 

դադարեցնելու մասին» ԱՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարի ՆՀ-84-Ա հրամանը…………... 
 

 

 

 

 

 

44 

 ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ  

ԿՈՂՄԻՑ ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ 

ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

662 ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1784/02/20 

որոշումը………………………………………………………………….. 
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663 ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1898/02/19 

որոշումը………………………………………………………………….. 
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 ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ  

 ԴԱՏԱՎՈՐԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐ-

ԿԵԼՈՒ, ՆՐԱ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ, ԴԱՏԱՎՈՐԻ 

ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄ ՀԱՐՈՒՑԵԼՈՒ ԿԱՄ ՆՐԱՆ 

ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԶՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

664 «Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության 

առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Հակոբյանին 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի 

վերաբերյալ» ԱՀ բարձրագույն դատական խորհրդի N ԲԴԽ-6-Ո-7 

2021թ. որոշումը……………………………………….……………….. 
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 ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ, 

ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԵՎ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ` ՕՐԵՆՔԻՆ 

ԿԱՄ ՍՈՒՅՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ԱՎԵԼԻ ԲԱՐՁՐ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒԺ ՈՒՆԵՑՈՂ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻՆ 

ՀԱԿԱՍՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՄԱՐՄՆԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ 

ՄԱՍՈՎ ԿԱՅԱՑՐԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ` 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ ԿԱՅԱՑՐԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

665 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարանների 

նախագահների խորհրդի 2009 թվականի  մարտի 20-ի թիվ 03-Ն  

որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ 

դատարանների նախագահների խորհրդի N 3-Ն որոշումը……… 
 

 

 

 

72 
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666 «Արցախի Հանրապետության դատարանների նախագահների 

խորհրդի 2017 թվականի  դեկտեմբերի 14-ի թիվ 20-Ն որոշման 

մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ դատարանների 

նախագահների խորհրդի N 4-Ն որոշումը…………………………… 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

29 նոյեմբերի 2021թ.                                                              N 1287-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

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

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

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

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում և N 3 հավելվածում 

կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի փետրվարի 26-ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն 

որոշմամբ սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակում և N 3 հավելվածի 

ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1 և 2 

հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում 

է 2021 թվականի հոկտեմբերիի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 1287–Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

 ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

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

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(հազար դրամ)

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի գործա-

ռական դասակարգման բա-

ժինների, 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     04

00 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- - - 1 000 000,0 

  3   00 Վառելիք և էներգետիկա - - - 1 000 000,0 

    5 54 Էլեկտրաէներգիա - - - 1 000 000,0 

      01 Էլեկտրաէներգիայի, 

գազամատակարարման և 

կապի ծառայությունների 

սուբսիդավորում 

- - - 1 000 000,0 

        ԱՀ տարածքային կառավար-

ման և ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

- - - 1 000 000,0 

10     10

00 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
- - -  (10 050 000,0) 

  7   10

70 

Սոցիալական հատուկ 

արտոնություններ (այլ 

դասերին չպատկանող)  

- - - (9 350 000,0) 

    1 10

71 

Սոցիալական հատուկ 

արտոնություններ (այլ 

դասերին չպատկանող)  

- - - (9 350 000,0) 

      05 2020 թվականի պատերազ-

մական գործողությունների 

հետևանքով ծանր ֆինանսա-

տնտեսական վիճակում 

հայտնված ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց 

վարկային պարտավորու-

թյունների կատարման և  

կրած վնասների պետական 

աջակցություն 

- - - (9 350 000,0) 

      
  

ԱՀ ֆինանսների 

նախարարություն 
- - - (9 350 000,0) 

  9   10

90 

Սոցիալական 

պաշտպանություն (այլ 

դասերին չպատկանող) 

- - - (700 000,0) 

    2 10

91 

Սոցիալական 

պաշտպանություն (այլ 

դասերին չպատկանող) 

- - - (700 000,0) 

      11 ԱՀ ռեզիդենտ ոչ պետական 

կազմակերպությունների 

վարձու աշխատողների 

աշխատավարձի և դրան 

հավասարեցված այլ վճա-

րումների մասով վճարված 

եկամտային հարկի 

գումարների վերադարձ 

- - - (700 000,0) 

        ԱՀ պետական եկամուտների - - - (700 000,0) 
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կոմիտե 

11     11

00 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 
- - - 9 050 000,0 

  1   11

10 

Պետական բյուջեի և համայնք-

ների պահուստային ֆոնդեր 
- - - 3 000 000,0 

    1 11

11 

Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
- - - 3 000 000,0 

      01 Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
- - - 3 000 000,0 

        ԱՀ կառավարություն  - - - 3 000 000,0 

  2     Այլ  ծախսեր - - - 6 050 000,0 

    1   Այլ  ծրագրեր - - - 6 050 000,0 

      02 Կապիտալ ներդրումներ - - - 5 950 000,0 

        ԱՀ քաղաքաշինության 

նախարարություն 
- - - 5 439 000,0 

        Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան 
- - - 441 000,0 

        Մարտունու շրջանի 

վարչակազմ 
- - - 70 000,0 

      04 Հատուկ նպատակների 

ծախսեր 
- - - 100 000,0 

        ԱՀ կառավարություն  - - - 100 000,0 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N2  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 1287–Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

 ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ  

ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(հազար դրամ) 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ԴԵՖԻՑԻՏԻ 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ  

Ինն 

ամիս 
Տարի 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - - 

այդ թվում` 
    

Փոխառու զուտ միջոցներ - - - - 

1. Վարկերի և 

փոխատվությունների ստացում 
        2 230 000,0  

2. Ստացված վարկերի և 

փոխատվությունների մարում 
       (2 230 000,0) 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

29 նոյեմբերի 2021թ.                                                              N 1289-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 12-Ի N 214-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

12-ի «Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցած անձանց 

մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ տալու կարգը 

սահմանելու և հանրապետական հանձնաժողով ստեղծելու մասին» N 214-Ն 

որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածի 4-րդ պարբերությունը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ. 

 

«Բեգլարյան Վարդան Վալերիի  - Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարի առաջին տեղակալ»: 

                                                                                                                         

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 նոյեմբերի 2021թ.                                                              N 1293-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

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

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

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

ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության 

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

մասին»  օրենքի N 1 հավելվածի NN1 և 3.6 աղյուսակներում կատարել 

վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի փետրվարի 26-ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն 

որոշմամբ սահմանված N 2 հավելվածի NN1 և 3.6 աղյուսակների 

ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է նոյեմբերի 1-ից 

հետո ծագած հարաբերությունների վրա։   

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 1293–Ն որոշման 

 

Աղյուսակ N 1 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

 ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

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

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար ՀՀ դրամ)

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

         ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ    -   -   -   -  

          այդ թվում`   -   -   -   -  

09    ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  -   -   -   -  

 5   Ըստ մակարդակների 

չդասակարգվող կրթություն  -   -   -   -  

  1  Արտադպրոցական 

դաստիարակություն  -   -   -   -  

   02 Պետական աջակցություն 

արվեստի դպրոցներին  -   -   -   -  

        Հադրութի շրջանի վարչակազմ  -   -   -  1 334,2 

        Քաշաթաղի  շրջանի 

վարչակազմ  -   -   -  (1 334,2) 

 

Աղյուսակ N 2 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.6 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

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

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

09 5 1 Հադրութի շրջանի վարչակազմ  -      1 334,2 

      «Տողի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ  -      1 334,2 

      Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ  -      (1 334,2) 

      «Բերձորի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ  -      (1 334,2) 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ  -      - 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1297-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 28-Ի N 94 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 2005 

թվականի փետրվարի 28-ի «Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

կողմից պետական պահպանության ենթակա պետական մարմինների և 

կազմակերպությունների շենքերի ու շինությունների, ինչպես նաև 

կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկերը հաստատելու մասին» N 

94 որոշման թիվ 1 հավելվածում կատարել հետևյալ լրացումը. 

1) 12.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 12.3-

րդ կետ. 

«12.3. Արցախի Հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտեի 

(հասցե՝  ք. Ստեփանակերտ, Ս. Դավիթ 2) շենք»։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1298-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 31-Ի N 349-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

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

կառավարության 2011 թվականի մայիսի 31-ի «Մարդուն հրատապ օգնության 

համապետական համակարգի ստեղծման հայեցակարգը հաստատելու 

մասին» N 349–Ն որոշումը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1299-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 23-Ի N 121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

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

նեության միջոցառումների ծրագրի մասին» N 121-Ն որոշման հավելվածի 69-

րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1301-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

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

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

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

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության 

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

մասին»  օրենքի N1 հավելվածի N1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-

ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշմամբ 

սահմանված N2 հավելվածի N1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 1301–Ն որոշման 

 

 «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

 ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

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

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար ՀՀ դրամ)

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

         ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ    -   -   -   -  

          այդ թվում`   -   -   -   -  

09    ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  -   -   -   -  

  6     Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ  -   -   -  

                    

-    

    1   Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ  -   -   -  

                    

-    

       

 

05 

Դասագրքերի, ուսումնամեթո-

դական, ուսումնաօժանդակ 

գրականության, նյութերի, մաս-

նագիտական գրականության 

ձեռքբերում 

 -  

 

 

 -  

 

 

 -  

 

 

 (4 836,7) 

 

 

        ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

 -  

 

 -  

 

 -  

 

(4 836,7) 

 

       

13 

Կենտրոնացված կարգով կրթա-

կան և մարզական հաստատու-

թյունների համար գույքի 

ձեռքբերում և տեղափոխում 

 -  

 

 -  

 

 -  

 

4 836,7  

 

        ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

 -  

 

 -  

 

 -  

 

4 836,7  

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1303-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 

 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 149-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

վարի 26-ի «Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած 

տարածքներում պետական կառավարման մարմինների և պետական կազմա-

կերպությունների աշխատողների վարձատրության գործընթացի կանոնա-

կարգման մասին» N 149-Ն որոշման 4-րդ կետում «2021 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ը» բառերը փոխարինել «2022 թվականի մարտի 31-ը» 

բառերով:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1304-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

սահմաններում` Ազատամարտիկների փողոցի թիվ  46/2 հասցեում գտնվող, 

քաղաքացու սեփականություն  հանդիսացող՝ արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության 

0,060284 հեկտար արդյունաբերական օբյեկտների հողերը, համաձայն 

հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության` 

բնակելի  կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել հողամա-

սի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստրային 

արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային 

նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր 

է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1305-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

սահմաններում` Աջափնյակ թաղամասի թիվ 24/4 հասցեում գտնվող, 

քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող՝ արդյունաբերության, ընդերքօգ-

տագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության 1,092775 

հեկտար արդյունաբերական օբյեկտների հողերը, համաձայն հավելվածի, 

փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության` հասարակական  

կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել հողամա-

սի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստրային 

արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային 

նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր 

է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1306-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի հունիսի 27-ի N 351 որոշմամբ հաստատված` Արցախի Հանրապե-

տության Ասկերանի շրջանի Իվանյան գյուղական համայնքի հողերի օգտա-

գործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացու սեփականություն հանդի-

սացող՝ արդյունաբերության ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 

նպատակային նշանակության 0,0385 հեկտար գյուղատնտեսական արտադ-

րական օբյեկտների հողերը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության՝ հասարակական կառուցապատման հողերի: 

2. Առաջարկել Իվանյանի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝ 

ապահովել հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին 

առկա կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1307-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

վարչական սահմաններից դուրս, շրջանի վարչական սահմաններում գտնվող 

պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային նպատակային 

նշանակության 5,0 հեկտար թփուտը, 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  

ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1311-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

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

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

թվականի հուլիսի 31-ի N 378 որոշմամբ հաստատված` Արցախի Հանրապե-

տության Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականու-

թյուն հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 1,334 

հեկտար արոտավայրը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության՝ հասարակական կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1312-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

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

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

սահմաններում` Ա.Առաքելյան փողոցի թիվ 36 հասցեում գտնվող, 

քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող՝ արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության 

0,363006 հեկտար արդյունաբերական օբյեկտների հողերը, համաձայն 

հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության` 

բնակելի  կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել 

հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1313-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

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

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

թվականի մարտի 4-ի N 184 որոշմամբ հաստատված` Արցախի Հանրապե-

տության Շուշիի շրջանի Եղցահողի գյուղական համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 1,74 հեկտար արոտավայրը 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  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

3 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1314-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն  

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  
Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

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

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության 

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

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

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի պետական 

բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշմամբ 

սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն  հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1314–Ն որոշման 

 

 «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

 ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

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

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար դրամ)

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

         ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ    -   -   -   -  

          այդ թվում`   -   -   -   -  

04   04

00 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- - - - 

 1  04

10 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, 

առևտրային և աշխատանքի գծով 

հարաբերություններ 

- - - (6 500,0) 

  1 04

11 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսա-

կան և առևտրային հարաբե-

րություններ  

- - - (6 500,0) 

   09 Տեղեկատվական տեխնոլոգի-

աների ոլորտի պետական 

աջակցություն 

- - - (6 500,0) 

    ԱՀ տարածքային կառավար-

ման և ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

- - - (6 500,0) 

 5  00 Տրանսպորտ - - - 6 500,0 

  1 01 Ճանապարհային տրանսպորտ - - - 6 500,0 

   01 Պետական ֆինանսական 

աջակցություն նպատակային 

տրանսպորտային ծառայու-

թյունների մատուցմանը 

- - - 6 500,0 

    ԱՀ տարածքային կառավար-

ման և ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

- - - 6 500,0 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

6 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1320-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ 

 ««ՎԱՂՈՒՀԱՍԻ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ  ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

մասին» օրենքի 9-րդ և 13-րդ հոդվածները` Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հիմնադրման միջոցով ստեղծել Արցախի Հանրապետության Մար-

տակերտի շրջանի ««Վաղուհասի» մանկապարտեզ» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն՝ շաբաթական հնգօրյա և օրական ութժամյա 

տևողությամբ:  

2. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի 

««Վաղուհասի» մանկապարտեզ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպու-

թյան գործունեության առարկան և նպատակը նախադպրոցական կրթական 

բնույթի գործառույթների իրականացումն է:  

3. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի ««Վաղուհասի» 

մանկապարտեզ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավար-

ման, ինչպես նաև «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «գ», «դ», «ե», «է» ենթակետերով և 14-

րդ հոդվածով նախատեսված լիազորությունները վերապահել Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի վարչակազմին: 

4. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի 

ղեկավարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո տասնօրյա 

ժամկետում`  

1) հաստատել՝    

ա. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի ««Վաղուհասի» 

մանկապարտեզ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

սեփականության իրավունքով հանձնվող և անհատույց օգտագործման 

իրավունքով ամրացվող գույքի կազմը,   

բ. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի ««Վաղուհասի» 

մանկապարտեզ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

կանոնադրությունը` հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 27-ի N 131 

որոշմամբ հաստատված «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պետական նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, և այն 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

ներկայացնել պետական գրանցման.  

2) ձևավորել Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի 

««Վաղուհասի» մանկապարտեզ» պետական ոչ առևտրային կազմակեր-

պության  գործադիր մարմինը: 

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

6 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1321-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԱԿԱՆԱԶԵՐԾՄԱՄԲ 

ԶԲԱՂՎՈՂ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՍՏԱՑԱԾ 

ՎՆԱՍՎԱԾՔԻ ԿԱՄ ԽԵՂՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ՃԱՆԱՉՎԱԾ 

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԵՎ ԶՈՀՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ 

ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով «Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 
1. Հաստատել՝ Արցախի Հանրապետությունում հումանիտար ականա-

զերծմամբ զբաղվող ոչ պետական կազմակերպությունների՝ աշխատանքային 

պարտականությունների կատարման ժամանակ ստացած վնասվածքի կամ 

խեղման պատճառով հաշմանդամ ճանաչված աշխատակիցներին և զոհված 

աշխատակիցների ընտանիքների անդամներին միանվագ դրամական օգնու-

թյան (այսուհետ՝ օգնություն) տրամադրման  կարգը՝ համաձայն հավելվածի։ 

2. Սահմանել, որ օգնության վճարումները 2021 թվականի ընթացքում 

իրականացվում են Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական 

բյուջեի «Ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ կամ 

զինվորական և փրկարարական ծառայության ընթացքում զոհված 

(մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների ընտանիքներին 

դրամական աջակցության տրամադրում» ծրագրի միջոցներից։ 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

օգոստոսի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա։

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 6-ի N 1321–Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԱԿԱՆԱԶԵՐԾՄԱՄԲ ԶԲԱՂՎՈՂ 

ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՍՏԱՑԱԾ ՎՆԱՍՎԱԾՔԻ ԿԱՄ 

ԽԵՂՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԵՎ ԶՈՀՎԱԾ 

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ 

ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ  

  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Արցախի Հանրապետությունում 

հումանիտար ականազերծմամբ զբաղվող ոչ պետական կազմակերպությունների 

(այսուհետ՝ կազմակերպություն)՝ աշխատանքային պարտականությունների 

կատարման ժամանակ ստացած վնասվածքի կամ խեղման պատճառով հաշմանդամ 

ճանաչված աշխատակիցներին և զոհված աշխատակիցների ընտանիքների 

անդամներին միանվագ դրամական օգնության (այսուհետ՝ օգնություն) տրամադրման 

հետ կապված հարաբերությունները։ 

2. Օգնությունը տրամադրվում է՝ 

1) ստացած վնասվածքի կամ խեղման պատճառով՝ 

ա. 3-րդ խմբի հաշմանդամ ճանաչված աշխատակիցներին՝ 300 000 ՀՀ դրամի 

չափով, 

բ. 2-րդ խմբի հաշմանդամ ճանաչված աշխատակիցներին՝ 400 000 ՀՀ դրամի 

չափով, 

գ. 1-ին խմբի հաշմանդամ ճանաչված աշխատակիցներին՝ 500 000 ՀՀ դրամի 

չափով. 

2) զոհված աշխատակիցների ընտանիքների անդամներին՝ 2 000 000 ՀՀ դրամի 

չափով: 

3. Օգնությունը նշանակվում և վճարվում է Արցախի Հանրապետության աշ-

խատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության աշխատակազմի 

«Միասնական սոցիալական ծառայություն» գործակալության (այսուհետ՝ գործա-

կալություն) Ստեփանակերտի բաժնի (այսուհետ՝ Ստեփանակերտի բաժին) կողմից։ 

4. Օգնությունը տրամադրվում է մեկ անգամ, ընդ որում` հաշմանդամության 

դեպքում հիմք է ընդունվում աշխատանքային պարտականությունների կատարման 

ժամանակ ստացած վնասվածքի կամ խեղման հետ պատճառական կապով առաջին 

անգամ սահմանված հաշմանդամության խումբը։  

5. Օգնություն նշանակելու համար՝ 

1) զոհված աշխատակցի ընտանիքի անդամը (ամուսինը, այդ թվում անձը, որի 

փաստական ամուսնական հարաբերությունների մեջ գտնվելու փաստը հաստատվել է 

դատական կարգով կամ ծնողը կամ 14 տարին լրացած զավակը) գործակալության 

ցանկացած տարածքային բաժին (այսուհետ՝ տարածքային բաժին) է ներկայացնում՝ 

ա. գրավոր դիմում (այսուհետ՝ դիմում), որի մեջ պարտադիր նշվում է դիմողի 

անունը, ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, անձը հաստատող 

փաստաթղթի սերիան և համարը, հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ 

վավեր սոցիալական քարտի համարը (առկայության դեպքում), հաշվառման վայրի 

հասցեն, բանկային հաշվի համարը, 

բ. իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և պատճենը, 

գ. իր հանրային ծառայությունների համարանիշը և պատճենը կամ վավեր 

սոցիալական քարտն ու պատճենը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ 

չստանալու մասին տեղեկանքը, 

դ. «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունում (այսուհետ՝ 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ) իր անվամբ բացված բանկային հաշվի մասին տեղեկանքը կամ 

վճարային քարտի տրամադրման և սպասարկման պայմանագիրն ու պատճենը, 

ե. աշխատակցի մահվան վկայականը և պատճենը, 

զ. կազմակերպության ղեկավարի տված տեղեկանքը՝ աշխատանքային 

պարտականությունների կատարման ժամանակ աշխատակցի զոհվելու և նրա կողմից 

կանխամտածված օրինազանցություն չկատարելու մասին, 
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է. աշխատակցի հետ իր ազգակցական կապը հաստատող փաստաթուղթը 

(ամուսնության վկայական, փաստացի ամուսնության մեջ գտնվելու փաստը 

հաստատելու մասին դատարանի վճիռ, ծննդյան վկայական). 

2) հաշմանդամ ճանաչված աշխատակիցը տարածքային բաժին է ներկայացնում՝ 

ա. սույն կետի առաջին ենթակետի «ա»-«դ» պարբերություններում նշված 

փաստաթղթերը, 

բ.  աշխատանքային խեղման կամ վնասվածքի հետ հաշմանդամության 

պատճառական կապի սահմանման վերաբերյալ բժշկասոցիալական 

փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի կողմից տրված 

բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշումը և պատճենը, 

գ. կազմակերպության ղեկավարի տված տեղեկանքը՝ աշխատանքային 

պարտականությունների կատարման ժամանակ աշխատակցի վնասվածք կամ խեղում 

ստանալու և նրա կողմից կանխամտածված օրինազանցություն չկատարելու մասին։ 

6. 1-ին խմբի հաշմանդամ ճանաչված աշխատակցին  օգնություն նշանակելու  

դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող է ներկայացնել նաև այլ անձ՝ 

ներկայացնելով նաև իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և պատճենը։ 

7. Դիմումը և սույն կարգի 5-րդ կետում նշված՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերն 

ընդունելու ժամանակ տարածքային բաժնի մասնագետը՝ 

1) դիմումում լրացված տվյալները ստուգում և համեմատում է դիմողի անձը 

հաստատող փաստաթղթի և ներկայացված մյուս փաստաթղթերի բնօրինակների 

տվյալների հետ. 

2) փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է դրանց պատճենների հետ՝ 

առանց դրանց տեքստերը վնասելու, պատճենների բոլոր էջերի վրա կատարում է 

«Համապատասխանում է բնօրինակին» գրառումը և ստորագրում. 

3) դիմողին վերադարձնում է ներկայացված փաստաթղթերի (բացառությամբ՝ 

դիմումի, կազմակերպության ղեկավարի տված տեղեկանքի, հանրային 

ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի և «Արցախբանկ»  

ՓԲԸ-ում բացված բանկային հաշվի մասին տեղեկանքի) բնօրինակները և տալիս 

ստորագրված ծանուցում՝ նշելով դիմումն ու սույն կարգի 5-րդ կետում նշված՝ 

անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ստանալու օրը, ամիսը և տարին։ 

8. Տարածքային բաժինը (բացառությամբ՝ Ստեփանակերտի բաժնի) դիմումը և 

սույն կարգի 5-րդ կետում նշված՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերն ընդունելուց 

հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրանք ուղարկում է Ստեփանակերտի 

բաժին՝ կից գրության մեջ նշելով դրանք ներկայացվելու օրը, ամիսը և տարին։ 

9. Ստեփանակերտի բաժինը դիմումը և սույն կարգի 5-րդ կետում նշված՝ 

անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերն ստանալուց (ընդունելուց) հետո 3 աշխատանքային 

օրվա ընթացքում ընդունում է օգնություն նշանակելու մասին որոշում, որը 

ձևակերպվում է Ստեփանակերտի բաժնի պետի կարգադրությամբ։ 

10. Օգնություն ստանալու համար անձը կարող է դիմել առանց ժամկետային 

սահմանափակման: 

11. Օգնությունը վճարվում է Ստեփանակերտի բաժնի կողմից 

աջակցություն նշանակելու մասին որոշման ընդունման ամսվան հաջորդող ամսվա 

ընթացքում՝ անկանխիկ եղանակով՝ դիմումում նշված՝ «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ում 

բացված հաշվին փոխանցելու միջոցով: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ  

ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                                                Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

7 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1322-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 21-Ի N 331-Ն 

ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՉԵՂՅԱԼ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 43-

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

կառավարության 2009 թվականի մայիսի 21-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության վարչական սահմաններում գտնվող գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի կադաստրային զուտ եկամուտները հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի 

մարտի 16-ի թիվ 67 և 2005 թվականի օգոստոսի 23-ի թիվ 359 որոշումներն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 331-Ն որոշումը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի նոյեմբերի 29-ի 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ  

18-Ի ԹԻՎ 40Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 72-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին»  օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 7-րդ կետը, 7-րդ, 11-րդ մասերը, «Էլեկտրոնային հաղորդակցության 

մասին»  օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ հոդվածը, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2013 թվականի 

դեկտեմբերի 23-ի «Ռադիոհաճախականությունների օգտագործման թույլտ-

վությունների կասեցման և դադարեցման կարգը հաստատելու մասին»  N 82Ն 

որոշումը և հաշվի առնելով «Ղարաբաղ Տելեկոմ»  փակ բաժնետիրական 

ընկերության 2021 թվականի նոյեմբերի 9-ի Ել./Ref.No.Mgt/21.1293/L/MM և 

նոյեմբերի 25-ի Ել./Ref.No.Mgt/21.1378/L/MM գրությունները, Արցախի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի Ե/1248-21 գրությունը` 

Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը  ո ր ո շ ու մ  է. 

 1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի մայիսի 18-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ»  

փակ բաժնետիրական ընկերությանը ռադիոհաճախականությունների 

հատվածների օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին» Թիվ 40Ա 

որոշումը և այդ որոշմամբ «Ղարաբաղ Տելեկոմ»  փակ բաժնետիրական 

ընկերությանը տրամադրված 890,0-892,5 մեգահերց/935,0-937,5 մեգահերց 

հաղորդման/ընդունման ռադիոհաճախականությունների հատվածների 

օգտագործման N 0003 թույլտվությունը։ 

2. «Ղարաբաղ  Տելեկոմ»  փակ բաժնետիրական ընկերությանը` մինչև 

սույն թվականի դեկտեմբերի 25-ը Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջե վճարել 2020 թվականի չորրորդ եռամսյակի՝ սույն որոշման 1-ին 

կետում նշված ռադիոհաճախականությունների օգտագործման պարտադիր 

վճարի մասով հաշվարկված 16 857 337 (տասնվեց միլիոն ութ հարյուր 

հիսունյոթ հազար երեք հարյուր երեսունյոթ) դրամ ապառքը, և վճարումը 

հավաստող անդորրագիրը ներկայացնել Արցախի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական  մրցակցությունը  կարգավորող 

պետական  հանձնաժողով: 
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3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն «Ղարաբաղ Տելեկոմ»  փակ 

բաժնետիրական ընկերությանը հանձնելու օրվան հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

2021 թվականի նոյեմբերի 29 

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի նոյեմբերի 29-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 73-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 73-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ 

հոդվածը և հաշվի առնելով «Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական 

ընկերության 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ի Ել./Ref.No.Mgt/21.1310/L/MM և 

նոյեմբերի 23-ի Ել./Ref.No.Mgt/21.1370/L/MM գրությունները` Արցախի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2019 

թվականի դեկտեմբերի 25-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական 

ընկերության կողմից Արցախի Հանրապետությունում մատուցվող 

ծառայությունների առավելագույն սակագները սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի մի շարք 

որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 73-Ն որոշման 1-ին կետի 6-

րդ ենթակետով սահմանված N6 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                  Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

2021 թվականի նոյեմբերի 29 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված 

 Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

2021 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 73-Ն որոշման 

 

«Հավելված N 6  

Արցախի Հանրապետության հանրային  

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը  

կարգավորող պետական հանձնաժողովի  

2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 73-Ն որոշման 

 

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԵՎ ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

Հ/Հ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

Չափման 

միավորը 

Առավելագույն սա-

կագինը`  ներառյալ 

ավելացված արժե-

քի հարկը, ՀՀ դրամ 

1 2 3 4 

1 Միանվագ ծառայություններ     

1.1 Համացանցի միացման ծառայություն դրամ 1 

2 Ամսական վարձավճարներ (ֆիզիկական անձ բաժանորդների համար) 

2.1 
Wi-Fi երթուղիչների միջոցով ապահովվող համացանցի ամսավճար  

(ներբեռնման արագություն/բեռնման արագություն) 

2.1.1 մինչև 512/512 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս 2 520* 

2.1.2 մինչև 1024/1024 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս 4 000* 

2.1.3 մինչև 2048/2048 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս 5 350* 

2.1.4 մինչև 3072/3072 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս 7 250* 

2.1.5 մինչև 5120/5120 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս 10 200* 

2.1.6 մինչև 8192/8192 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս 15 700* 

2.2 
DSL մոդեմով ապահովվող համացանցի ամսավճար (ներբեռնման 

արագություն/բեռնման արագություն) 

2.2.1 մինչև 512/512 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս   2 850*  

2.2.2 մինչև 1024/1024 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս   4 000*  

2.2.3 մինչև 2048/2048 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս   5 350*  

2.2.4 մինչև 3072/3072 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս   7 250*  

2.2.5 մինչև 5120/5120 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս   10 200*  

2.2.6 մինչև 6144/6144 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս   13 800*  

2.3 
Oպտիկամանրաթելային մալուխով ապահովվող համացանցի  

ամսավճար (ներբեռնման արագություն/բեռնման արագություն) 

2.3.1 
410/410 կբիթ/վրկ մինչև 512/512 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
դրամ/ամիս   2 400*  

2.3.2 
820/820 կբիթ/վրկ մինչև 1024/1024 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
դրամ/ամիս   2 800*  

2.3.3 
1640/1640 կբիթ/վրկ մինչև 2048/2048 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
դրամ/ամիս   4 500*  

2.3.4 
2460/2460 կբիթ/վրկ մինչև 3072/3072 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
դրամ/ամիս   6 500*  

2.3.5 
4100/4100 կբիթ/վրկ մինչև 5120/5120 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
դրամ/ամիս   8 800*  

2.3.6 
4920/4920 կբիթ/վրկ մինչև 6144/6144 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
դրամ/ամիս   13 800*  

2.3.7 
9220/9220 կբիթ/վրկ մինչև 10240/10240 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
դրամ/ամիս   18 000*  

2.3.8 
18430/18430 կբիթ/վրկ մինչև 20480/20480 

կբիթ/վրկ արագությամբ 
դրամ/ամիս   30 000*  

2.3.9 
27650/27650 կբիթ/վրկ մինչև 30720/30720 

կբիթ/վրկ արագությամբ 
դրամ/ամիս   42 000*  

3 Ամսական վարձավճարներ (իրավաբանական անձ բաժանորդների համար) 

3.1 
Wi-Fi երթուղիչների միջոցով ապահովվող համացանցի ամսավճար  

(ներբեռնման արագություն/բեռնման արագություն) 

3.1.1 3840/3840 կբիթ/վրկ մինչև 5120/5120 կբիթ/վրկ դրամ/ամիս   6 500*  
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 արագությամբ 

3.1.2 

 

7680/7680 կբիթ/վրկ մինչև 10240/10240 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
դրամ/ամիս   12 500*  

3.1.3 

10240/10240 կբիթ/վրկ-ից բարձր արագությամբ 

կապի ընտրության դեպքում յուրաքանչյուր 1024 

կբիթ/վրկ-ի արժեքը 

դրամ/ամիս   1 200*  

3.2 
DSL մոդեմով ապահովվող համացանցի ամսավճար  

(ներբեռնման արագություն/բեռնման արագություն) 

3.2.1 
3840/3840 կբիթ/վրկ մինչև 5120/5120 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
դրամ/ամիս   6 500*  

3.2.2 
7680/7680 կբիթ/վրկ մինչև 10240/10240 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
դրամ/ամիս   12 500*  

3.2.3 

10240/10240կբիթ/վրկ-ից բարձր արագությամբ 

կապի ընտրության դեպքում յուրաքանչյուր 1024 

կբիթ/վրկ-ի արժեքը 

դրամ/ամիս   1 200*  

3.3 
Oպտիկամանրաթելային մալուխով ապահովվող համացանցի 

 ամսավճար (ներբեռնման արագություն/բեռնման արագություն) 

3.3.1 

 

4100/4100 կբիթ/վրկ մինչև 5120/5120 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
դրամ/ամիս   6 500*  

3.3.2 

 

9220/9220կբիթ/վրկ մինչև 10240/10240 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
դրամ/ամիս   12 500*  

3.3.3 

10240/10240կբիթ/վրկ-ից բարձր արագությամբ 

կապի ընտրության դեպքում յուրաքանչյուր 1024 

կբիթ/վրկ-ի արժեքը 

դրամ/ամիս   1 200*  

4 Լրացուցիչ ծառայություններ     

4.1 
Բաժանորդի դիմումով համացանցի 

ժամանակավոր անջատում 
դրամ/ամիս 1300 

4.2 Համացանցի վերամիացում     

4.2.1 Ֆիզիկական անձանց համար դրամ 1 

4.2.2 Իրավաբանական անձանց համար դրամ 1 

4.3 Բաժանորդի անվանափոխություն     

4.3.1 Ֆիզիկական անձանց համար դրամ 1 

4.3.2 Իրավաբանական անձանց համար դրամ 1 

4.4 Բաժանորդի հասցեի փոփոխություն դրամ 1500 

 

* ներառյալ մեկ IP հասցե 

Ծանոթություն. 

Սույն հավելվածով սահմանված սակագները չեն տարածվում Արցախի Հանրապե-

տության դպրոցներին մատուցվող տվյալների հաղորդման և ինտերնետ  

հասանելիության ծառայությունների վրա:»: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի նոյեմբերի 29-ի 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՄԱՅԻՍԻ 7-Ի ԹԻՎ 36Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 74-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ 

հոդվածը` Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը  կարգավորող պետական հանձնաժողովը  

որոշում է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայություն-

ները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժո-

ղովի 2009 թվականի մայիսի 7-ի «Տեխնիկական արատորոշման միջոցներով 

տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության 

անցկացման ծառայությունների մատուցման սակագների սահմանման ու 

վերանայման կարգը հաստատելու մասին» Թիվ 36Ն որոշման 1-ին կետով 

հաստատված հավելվածում՝ «Տեխնիկական արատորոշման միջոցներով 

տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության անց-

կացման ծառայությունների մատուցման սակագների սահմանման և վերա-

նայման կարգում» (այսուհետ՝ Կարգ), կատարել հետևյալ փոփոխությունները 

և լրացումները. 

1) Կարգի 9-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«9. Ծառայություններ մատուցող անձինք սույն կարգի թիվ 1 

ենթահավելվածի 1-ին կետով և թիվ 5 ենթահավելվածով սահմանված ձևերով 

նախատեսված փաստացի տեղեկատվությունը Հանձնաժողով են 

ներկայացնում հայտ ներկայացնելու տարվան նախորդող վերջին երկու 

հաշվետու տարիների արդյունքներով:». 

2) Կարգի 21-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«21. Ծառայություններ մատուցող անձինք միաժամանակ Հանձնաժողով 

են ներկայացնում հաշվապահական հաշվառման հաշիվների շրջանառության 

տեղեկագիրը՝ եռամսյակային արդյունքներով և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 

ծառայության պետի 2014 թվականի հունվարի 22-ի «Ռեզիդենտների 

շահութահարկի հաշվարկի ձևն ու լրացման կարգը սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային 

պետական ծառայության 2010 թվականի հունվարի 20-ի  N 1/Ն  հրամանն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 3-Ն հրամանով սահմանված ձևով 

ներկայացվող շահութահարկի հաշվարկը՝ տարեկան արդյունքներով:». 

3) Կարգի թիվ 1 ենթահավելվածում՝ 

ա. 1-ին կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«1. Ծառայություններ մատուցող անձանց հաշվապահական հաշվառման 

հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 

ծառայության պետի 2014 թվականի հունվարի 22-ի «Ռեզիդենտների 
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շահութահարկի հաշվարկի ձևն ու լրացման կարգը սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային 

պետական ծառայության 2010 թվականի հունվարի 20-ի  N 1/Ն  հրամանն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 3-Ն հրամանով սահմանված ձևով 

ներկայացվող շահութահարկի հաշվարկ,», 

բ. 16-րդ կետում «:» կետադրական նշանը փոխարինել «,» կետադրական 

նշանով, 

գ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17-րդ կետ. 

«17. տեղեկատվություն հիմնական միջոցների մասին (ենթահավելված 

թիվ 5, ձև 5-7):». 

4) Կարգի թիվ 5 ենթահավելվածը լրացնել Ձև 5-7-ով՝ համաձայն 

հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

2021 թվականի նոյեմբերի 29 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված 

 Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

2021 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 74-Ն որոշման 

 

«Ձև 5-7 

_________________________________________________ 
(ընկերության անվանումը) 

  

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

առ 1 ______________ 20 . . թվականի 

  

1. Ներկայացման ժամկետը՝  մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող երկրորդ 

ամսվա 1-ը: 

2. Տարեկան հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը՝ մինչև հաշվետու 

տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:  

(հազար դրամ) 

Դասի անվանումը 

Հաշվետու ժա-

մանակաշրջանի 

սկզբի մնացորդը 

Ավելա-

ցում 

Նվազե-

ցում 

Հաշվետու ժա-

մանակաշրջանի 

վերջի մնացորդը 

1 2 3 4 5 

Շահագործման մեջ գտնվող մաշվող 

հիմնական միջոցներ 

      

Շենքեր         

Սկզբնական արժեք         

 Կուտակված մաշվածություն         

 Կուտակված արժեզրկում         

 Հաշվեկշռային արժեք         

Կառուցվածքներ         

Սկզբնական արժեք         

 Կուտակված մաշվածություն         

 Կուտակված արժեզրկում         

 Հաշվեկշռային արժեք         

Փոխանցող հարմարանքներ         

Սկզբնական արժեք         

 Կուտակված մաշվածություն         

 Կուտակված արժեզրկում         

 Հաշվեկշռային արժեք         

Մեքենաներ և սարքավորումներ        

Սկզբնական արժեք         

 Կուտակված մաշվածություն         

 Կուտակված արժեզրկում         

 Հաշվեկշռային արժեք         

Տրանսպորտային միջոցներ         

Սկզբնական արժեք         

 Կուտակված մաշվածություն         

 Կուտակված արժեզրկում         

 Հաշվեկշռային արժեք         

Արտադրական գույք, տնտեսական 

գույք, գործիքներ 

      

Սկզբնական արժեք         

 Կուտակված մաշվածություն         

 Կուտակված արժեզրկում         

 Հաշվեկշռային արժեք         

Այլ հիմնական միջոցներ         

Սկզբնական արժեք         

 Կուտակված մաշվածություն         

 Կուտակված արժեզրկում         

 Հաշվեկշռային արժեք         
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Ընդամենը շահագործման մեջ գտնվող 

մաշվող հիմնական միջոցներ 

    

Սկզբնական արժեք         

 Կուտակված մաշվածություն         

 Կուտակված արժեզրկում         

 Հաշվեկշռային արժեք         

Շահագործման մեջ չգտնվող 

հիմնական միջոցներ 

      

Շահագործման չհանձնված հիմնական 

միջոցներ 

      

Սկզբնական արժեք         

 Կուտակված արժեզրկում         

 Հաշվեկշռային արժեք         

Ժամանակավորապես շահագործումից 

հանված հիմնական միջոցներ 

    

Սկզբնական արժեք         

 Կուտակված մաշվածություն         

 Կուտակված արժեզրկում         

 Հաշվեկշռային արժեք         

Շահագործումից հանված և օտարման 

նպատակով պահվող հիմնական 

միջոցներ 

    

Սկզբնական արժեք         

 Կուտակված արժեզրկում         

 Հաշվեկշռային արժեք         

Ընդամենը շահագործման մեջ չգտնվող 

հիմնական միջոցներ 

     

Սկզբնական արժեք         

 Կուտակված մաշվածություն         

 Կուտակված արժեզրկում         

 Հաշվեկշռային արժեք         

Հողամասեր         

Սկզբնական արժեք         

 Կուտակված արժեզրկում         

 Հաշվեկշռային արժեք         

Ընդամենը հիմնական միջոցներ        

Սկզբնական արժեք         

 Կուտակված մաշվածություն         

 Կուտակված արժեզրկում         

 Հաշվեկշռային արժեք         

 

   _______________________________________            ________________________________ 
                        (ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)                                                                                 (անունը, ազգանունը) 

     Կ.Տ.»:                                                                                                                                                    
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի 

              

              ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ  

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 6-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

 

  

Ղեկավարվելով «Փոստային կապի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի երկրորդ 

մասի  «դ» կետով` 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 

 

         1. Սահմանել փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները՝             

«Երկրորդ նույնատիպ թողարկում. Արցախի թռչուններ»  թեմատիկայով չորս 

նամականիշ` համաձայն NN 1,2, 3 և 4 հավելվածների: 

         2. Գործողության մեջ դնել՝ «Երկրորդ նույնատիպ թողարկում. Արցախի 

թռչուններ» թեմատիկայով 4 նամականիշ` համապատասխանաբար սահմանե-

լով անվանագինը՝ 230 ՀՀ դրամ, տպաքանակը՝ 18000 հատ, անվանագինը՝ 330 

ՀՀ դրամ, տպաքանակը՝ 15000 հատ, անվանագինը՝ 220 ՀՀ դրամ, տպաքանակը՝ 

18000 հատ, անվանագինը՝ 650 ՀՀ դրամ, տպաքանակը՝ 15000 հատ: 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ                                  Հ. ԽԱՆՈՒՄՅԱՆ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 6 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության տարածքային  

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի  

2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 6-Ն հրամանի 

 

 
 

Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության տարածքային  

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի  

2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 6-Ն հրամանի 
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Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության տարածքային  

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի  

2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 6-Ն հրամանի 

 

 
 

Հավելված N 4 

Արցախի Հանրապետության տարածքային  

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի  

2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 6-Ն հրամանի 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

06 դեկտեմբերի 2021թ.                                             ՆՀ-84-Ա 

          ք.Ստեփանակերտ 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ 

ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ՆԵՐԴԻՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության օրենքի 9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և հիմք ընդու-

նելով Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակա-

ռուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով 

միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների 

կազմակերպման գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողովի 2021 

թվականի դեկտեմբերի  06-ի  N384-ՏՆ եզրակացությունը`  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝ 

 

1. Տրամադրել անհատ ձեռնարկատեր Ռոբերտ Մուխանի Դադասյանին 

Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհան-

րապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության 

ՏԾN00783 լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր: 

2. Դադարեցնել ֆիզիկական անձ Գենադի Գրիգորյանի Արցախի Հանրապե-

տությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00674 

լիցենզիայի և N00003 ներդիրի գործողությունը: 

3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը պաշտոնական 

տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին: 

 

 

Հայկ Խանումյան 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

 

         ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում         Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1784/02/20                    

         Քաղաքացիական գործ  ԸԻԴ/1784/02/20  

         Նախագահող դատավոր`    Մ.Ավանեսյան  

                Դատավորներ`                        Հ.Գրիգորյան 

                                                 Կ.Սաղյան 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

       

ք.Ստեփանակերտ                              12-ին նոյեմբերի 2021 թվականի 

 

 

ԱՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան)` 

վճռաբեկության  կարգով.  

 

Նախագահությամբ՝ դատավոր Հ.Աբրահամյանի 

մասնակցությամբ` դատավորներ Ա.Աբրահամյանի 

 Գ.Գրիգորյանի 

 Հ.Խաչատրյանի 

 Կ.Ղարայանի 

 

գրավոր ընթացակարգով քննարկելով ըստ հայցի Մարատ Սերգեյի 

Եգանյանի և Վիկտորյա Յուրիի Առստամյանի ընդդեմ «Մեսրոպ Մաշտոց 

համալսարան» ՍՊԸ՝ աշխատանքային պայմանագրերը գործող ճանաչելու, 

աշխատավարձի գծով պարտավորությունները կատարելուն և 

օրենսդրությամբ սահմանված տուժանք վճարելուն պարտադրելու 

պահանջների մասին ԸԻԴ/1784/02/20 քաղաքացիական գործով Արցախի 

Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի սեպտեմբերի 23-ի՝ 

«Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու մասին» որոշման դեմ հայցվորներ 

Մարատ Եգանյանի և Վիկտորյա Առստամյանի բերած վճռաբեկ բողոքը, 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը 

2020 թվականի հուլիսի 13-ին Մարատ Սերգեյի Եգանյանը և Վիկտորյա 

Յուրիի Առստամյանը հայցադիմում են ներկայացրել Արցախի 

Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան 

(այսուհետ, նաև` Առաջին ատյանի դատարան)՝ որով խնդրել են գործող 

ճանաչել «Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան»-ի (այսուհետ, նաև՝ ՄՄՀ) և 

Մարատ Սերգեյի Եգանյանի միջև կնքված 2014թ. սեպտեմբերի 1-ին՝ №43, 

2015թ. սեպտեմբերի 1-ին՝ №53, 2016թ. սեպտեմբերի 1-ին՝ №69, 2017թ. 

սեպտեմբերի 1-ին՝ №87, 2018թ. սեպտեմբերի 1-ին՝ №62 և ՄՄՀ-ի և Վիկտորյա 

Յուրիի Առստամյանի միջև կնքված 2009թ. սեպտեմբերի 1-ին՝ №45, 2013թ. 

սեպտեմբերի 1-ին՝ №96, 2013թ. սեպտեմբերի 1-ին՝ №73, 2018թ. սեպտեմբերի 

1-ին՝ №62 աշխատանքային պայմանագրերն, ինչպես նաև որոշ այլ 

աշխատանքային պայմանագրեր, որոնց օրինակներն ու կրկնօրինակներն 

իրենց չի տրամադրվել, պարտադրել ՄՄՀ-ին վճարել աշխատավարձի գծով 

իրենց առջև ունեցած բոլոր իր պարտավորությունները /պարտքերը/ և 

աշխատավարձի վճարման կետանցված ժամկետների համար վճարել 

օրենսդրությամբ սահմանված տուժանքներ: 
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Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի հուլիսի 14-ի որոշմամբ 

ԸԻԴ/1784/02/20 քաղաքացիական գործով հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ, 

հարուցվել քաղաքացիական գործ և հրավիրվել նախնական դատական նիստ: 

ՄՄՀ-ի ներկայացուցիչը 2020 թվականի օգոստոսի 11-ին  

հայցադիմումի գրավոր պատասխան է ներկայացրել: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի հունվարի 26-ի որոշմամբ 

ԸԻԴ/1784/02/20 քաղաքացիական գործը նշանակվել է դատական քննության: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի հուլիսի 05-ի վճռով՝ 

Մարատ Սերգեյի Եգանյանի և Վիկտորյա Յուրիի Առստամյանի հայցն ընդդեմ 

«Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան» ՍՊԸ-ի՝ աշխատանքային պայմանագրերը 

գործող ճանաչելու, աշխատավարձի գծով պարտավորությունները 

կատարելուն և օրենսդրությամբ սահմանված տուժանք վճարելուն 

պարտադրելու պահանջների մասին, մերժվել է: 

Նշված վճռի դեմ հայցվորներ Մարատ Եգանյանը և Վիկտորյա 

Առստամյանը 2021 թվականի օգոստոսի 09-ին փոստային ծառայությանն են 

հանձնել վերաքննիչ բողոք, որը Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ 

դատարանում (այսուհետ, նաև` Վերաքննիչ դատարան) ստացվել է 

16.08.2021թ.: 

Վերաքննիչ բողոքն ու քաղաքացիական գործը դատական կազմին են 

հանձնվել 2021 թվականի օգոստոսի 19-ին: 

Վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի օգոստոսի 20-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքը վերադարձվել է առանց ժամկետ սահմանելու՝ 

արձանագրելով թույլ տրված թերությունները: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի հուլիսի 05-ի վճռի դեմ 

հայցվորներ Մարատ Եգանյանը և Վիկտորյա Առստամյանը 2021 թվականի 

սեպտեմբերի 13-ին, փոստային ծառայությանը հանձնելու եղանակով, 

ներկայացրել են վերաքննիչ բողոք, որը Վերաքննիչ դատարանում ստացվել է 

2021 թվականի սեպտեմբերի 17-ին: 

Վերաքննիչ բողոքը և քաղաքացիական գործը Վերաքննիչ դատարանի 

դատական կազմին են հանձնվել 2021 թվականի սեպտեմբերի 21-ին: 

Վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի սեպտեմբերի 23-ի՝ «Վերաքննիչ 

բողոքը վերադարձնելու մասին» որոշմամբ որոշվել է. «1. Հայցվորներ Մարատ 

Սերգեյի Եգանյանի և Վիկտորյա Յուրիի Առստամյանի միջնորդությունը 

վերաքննիչ բողոք բերելու համար օրենքով սահմանված ժամկետը բաց 

թողնելու պատճառները հարգելի համարելու և ժամկետը վերականգնելու 

վերաբերյալ, մերժել: 2. ԸԻԴ/1784/02/20 քաղաքացիական գործով ԱՀ 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի 

հուլիսի 05-ի վճռի դեմ հայցվորներ Մարատ Եգանյանի և Վիկտորյա 

Առստամյանի կողմից բերված վերաքննիչ բողոքը՝ վերադարձնել»: 

Վերաքննիչ դատարանի նշված որոշման դեմ փոստային ծառայության 

միջոցով 2021 թվականի հոկտեմբերի 07-ին վճռաբեկ բողոք են ներկայացրել 

հայցվորներ Մարատ Եգանյանը և Վիկտորյա Առստամյանը՝ խնդրելով 

վերացնել Վերաքննիչ դատարանի ԸԻԴ/1784/02/20 քաղաքացիական գործով 

2021 թվականի սեպտեմբերի 23-ի՝ «Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու 

մասին» որոշումը: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

 

2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի սահմաններում՝ 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.  

Վճռաբեկ բողոքը բերվել է նյութական և դատավարական իրավունքի 

նորմերի առերևույթ խախտման հիմքերով, որն ազդել է գործի ելքի վրա: 

Բողոքի հեղինակները պատճառաբանել են, որ Վերաքննիչ դատա-

րանը խախտել է «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 



47 
 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի /այսուհետ՝ 

Կոնվենցիա/ 6-րդ հոդվածը, ԱՀ Սահմանադրության 61-րդ, 63-րդ 

հոդվածները, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ, 115-

րդ, 129-րդ հոդվածները: 

Բողոքաբերները նշել են, որ դիմելով Վերաքննիչ դատարան, իրենք 

միջնորդել են հարգելի համարել վերաքննիչ բողոք բերելու համար 

սահմանված ու բաց թողնված մեկամսյա ժամկետի բաց թողնման պատճառը 

և այն վերականգնել՝ այն պատճառաբանությամբ, որ 2021 թվականի հունիսի 

24-ի դատական նիստի ժամանակ Առաջին ատյանի դատարանը հայտնել է, 

որ վերջնական դատական ակտը հրապարակվելու է 2021 թվականի հուլիսի 

07-ին, սակայն, խախտելով ներպետական օրենսդրությունը, Մարդու 

իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 11-րդ հոդվածը, Կոնվենցիայի 6-

րդ հոդվածը՝ վճիռը հրապարակել է 2021 թվականի հուլիսի 05-ին՝ առանց 

կողմերի ներկայության և առանց ձայնագրության, ինչի մասին տեղեկացել են 

2021 թվականի հուլիսի 07-ին՝ Առաջին ատյանի դատարան կատարած 

հեռախոսազանգի արդյունքում, սակայն վճիռը հասանելի է դարձել ավելի ուշ, 

իսկ վերաքննիչ բողոքը փոստային ծառայությանն են  հանձնել 2021 թվականի 

օգոստոսի 9-ին, բայց Վերաքննիչ դատարանը միջնորդությունը անհիմն 

մերժել և վերաքննիչ բողոքը վերադարձրել է: 

Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է նաև, որ Առաջին ատյանի 

դատարանի 24.06.2021 թվականի նիստի ձայնագրության համակարգչային 

կրիչի բովանդակությունից երևում է, որ 24.06.21 թվականի ժամը 12 անց 15-ին 

տեղի է ունեցել դատական նիստ, որի արդյունքում Առաջին ատյանի 

դատարանը  որոշում է կայացրել 07.07.2021 թվականին վճռի հրապարակման 

օր նշանակելու մասին: 

  Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերները խնդրել են սույն բողոքն 

ընդունել վարույթ, վերացնել ԸԻԴ/1784/02/20 քաղաքացիական գործով ԱՀ 

վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի սեպտեմբերի 23-ի որոշումը: 

 

3. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը 

Քննելով վճռաբեկ բողոքը նշված հիմքի սահմաններում՝ Գերագույն 

դատարանը գտնում է, որ այն հիմնավոր է հետևյալ պատճառաբանությամբ. 

 Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների 

արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունք, իսկ 63-րդ հոդվածն 

ամրագրում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի անկախ և անաչառ դատարանի 

կողմից իր գործի արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ ժամկետում 

քննության իրավունք: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 217-րդ հոդվածի 

1-ին մասի համաձայն՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի դեմ 

վերաքննիչ բողոք կարող է բերվել մինչև այդ ակտի օրինական ուժի մեջ 

մտնելու համար սահմանված ժամկետը: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 

1-ին մասի համաձայն՝ Առաջին ատյանի դատարանի՝ գործն ըստ էության 

լուծող դատական ակտերն օրինական ուժի մեջ են մտնում հրապարակման 

պահից մեկ ամիս հետո…: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 

4-րդ մասի համաձայն՝ հրապարակվելուց անմիջապես հետո վճռի օրինակը 

հանձնվում է գործին մասնակցած անձանց: Գործի մասնակիցներից որևէ 

մեկի ներկայացած չլինելու դեպքում վճռի օրինակը հրապարակման կամ 

հաջորդ օրը պատվիրված նամակով ուղարկվում է նրան: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 1-

ին մասի համաձայն՝ դատարանը, գործին մասնակցող անձի դիմումի հիման 

վրա, նույն օրենսգրքով կամ այլ օրենքներով սահմանված դատավարական 
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ժամկետը բաց թողնելու պատճառները հարգելի ճանաչելու դեպքում, 

վերականգնում է բաց թողնված ժամկետը: 

  Հաշվի առնելով բողոքում բարձրացված հարցը և սույն գործի 

փաստերի առանձնահատկությունները՝ Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ 

է համարում անդրադառնալ վերոնշյալ իրավական խնդրին: 

 Գերագույն դատարանը արձանագրում է, որ Առաջին ատյանի 

դատարանի գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի դեմ վերաքննիչ 

բողոք բերելու համար օրենքով սահմանված է մեկամսյա ժամկետ: Այդ 

ժամկետում վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունքի լիարժեք և արդյունավետ 

իրականացման համար օրենքն Առաջին ատյանի դատարանին 

պարտավորեցնում է վճռի հրապարակումից անմիջապես հետո դրա օրինակը 

հանձնել գործին մասնակցած անձանց, իսկ նրանցից որևէ մեկի ներկայացած 

չլինելու դեպքում՝ հրապարակման կամ առնվազն հաջորդ օրը պատվիրված 

նամակով ուղարկել նրան:  Միաժամանակ, այն դեպքում, երբ գործին 

մասնակցող անձը բաց է թողնում վերոգրյալ ժամկետը, վերջինս իրավունք 

ունի ներկայացնել դրա բաց թողնելու պատճառները հարգելի համարելու և 

բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու միջնորդություն, որի քննարկումը 

վերաքննիչ դատարանը պարտավոր է իրականացնել՝ հաշվի առնելով նաև 

անձի՝ սահմանադրական նորմով երաշխավորված դատական 

պաշտպանության և իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների 

իրավունքները: 

 Սույն գործով Վերաքննիչ դատարանը, մերժելով բողոքաբերների 

միջնորդությունը՝ վերաքննիչ բողոք բերելու բաց թողնված դատավարական 

ժամկետը վերականգնելու մասին և վերադարձնելով վերաքննիչ բողոքը, 

պատճառաբանել է, որ ո՛չ վերաքննիչ բողոքում, ո՛չ դրան կից միջնորդության 

մեջ, բողոքաբերները որևէ նշում չեն կատարել ու ապացույց չեն ներկայացրել՝ 

դատական ակտը փաստացի իրենց տրամադրության տակ գտնվելու օրվա 

վերաբերյալ: Առաջին անգամ բողոքաբերները վերաքննիչ բողոքը 

ներկայացրել են 32-րդ օրը երկրորդ անգամ բողոքը հանձնվել է Հայփոստին 

օրենքի ուժով ստանալուց հետո 24-րդ օրը, իսկ փաստացի ստանալուց հետո 

7-րդ օրը: Բողոք ներկայացնելու ժամկետը բաց չի թողնվել բողոք բերողների 

կամքից անկախ պատճառներով, հիշյալ պատճառները և այդ պատճառների 

վերաբերյալ վերաքննիչ բողոքին կից, ինչպես նաև գործի նյութերը վկայում 

են, որ բողոքաբերները ո՛չ օբյեկտիվորեն, ո՛չ սուբյեկտիվորեն զրկված չեն 

եղել օրենքով սահմանված ժամկետում վերաքննիչ բողոք ներկայացնելու 

հնարավորությունից, պատշաճ ձևով հետամուտ չեն եղել իրենց 

իրավունքների իրացման հարցում՝ առաջին անգամ վերաքննիչ բողոքը 

ներկայացրել են ժամկետանց և թերություններով, ու առանց միջնորդության՝ 

բողոքարկման ժամկետը վերականգնելու համար, իսկ վերաքննիչ բողոքը 

վերադարձնելու մասին որոշումը փաստացի ստանալուց հետո, ողջամիտ 

ժամկետում չեն ներկայացրել երկրորդ վերաքննիչ բողոքը: Հասցեն փոխելու 

դեպքում Առաջին ատյանի դատարանին հայտնելու վերաբերյալ իրենց 

դատավարական պարտականությունը չեն կատարել, դրանով իսկ իրենք 

իրենց զրկել են սահմանված ժամկետներում դատավարական 

փաստաթղթերն իրենց  իսկ հասցեով ստանալու և սահմանված 

դատավարական ժամկետներում բողոքարկման  իրավունքն իրացնելու 

հնարավորությունից: Արդյունքում՝ բողոքաբերները դատավարական 

պարտականությունը չկատարելով, դրանով իսկ նպաստել են դատական 

ակտի բողոքարկման ժամկետն իրենց կողմից  առանց հարգելի պատճառների 

բաց թողնելուն, ուստի Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ նման 

պայմաններում բողոքարկման ժամկետը վերականգնելու դեպքում կխախտվի 

որոշակիության սկզբունքը: 

Մինչդեռ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ 

դատարանի նշված պատճառաբանություններն անհիմն են, քանի որ  սույն 
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գործի փաստերի համաձայն Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը  

հրապարակվել է 2021 թվականի հուլիսի 5-ին ժամը 17 անց 55-ին /հատոր 2 

գ.թ. 105/, իսկ  նշված վճիռը փոստային առաքման է հանձնվել 2021 թվականի 

հուլիսի 7-ին /հատոր 2 գ.թ. 127/ և Հայցվորները վերաքննիչ բողոքը, 

փոստային ծառայությանը հանձնելու եղանակով, ներկայացրել են 2021 

թվականի օգոստոսի 9-ին /հատոր 2 գ.թ. 145/, այն դեպքում, որ 2021 թվականի 

օգոստոսի 7 և 8-ը  ոչ աշխատանքային  օրեր են, իսկ վճիռը փոստային 

ծառայությանն է հանձնվել 2021 թվականի հուլիսի 7-ին՝ 2 օրվա խախտմամբ, 

ուստի նման հանգամանքներում Գերագույն դատարանը գտնում է, որ 

Վերաքննիչ դատարանը անտեսել է, որ Առաջին ատյանի դատարանը 

խախտել է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 115-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված՝ վճռի օրինակը հրապարակման կամ 

հաջորդ օրը պատվիրված նամակով հայցվորներին ուղարկելու իմպերատիվ 

պահանջը և անհիմն կերպով մերժել է բաց թողնված ժամկետը հարգելի 

համարելու միջնորդությունը: 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Գերագույն դատարանն արձանագրում 

է, որ տվյալ դեպքում Վերաքննիչ դատարանը սահմանափակել է բողոք բերած 

անձի՝ ԱՀ Սահմանադրության 61-րդ հոդվածով և «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով երաշխավորված՝ դատական 

պաշտպանության իրավունքը: 

Այսպիսով սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Գերագույն 

դատարանը դիտում է բավարար՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարութան 

օրենսգրքի  241-րդ հոդվածի 1-ին մասի ուժով վճռաբեկ բողոքը բավարարելու 

համար: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատա-

վարության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով` Գերագույն դատարանը 

 

                                                      Ո  Ր  Ո  Շ  Ե  Ց 

 

 1. Հայցվորներ Մարատ Սերգեյի Եգանյանի և Վիկտորյա Յուրիի 

Առստամյանի վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Վերացնել ԱՀ վերաքննիչ 

դատարանի 2021 թվականի սեպտեմբերի 23-ի՝ «Վերաքննիչ բողոքը 

վերադարձնելու մասին» որոշումը: 

            2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից, 

վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: 

 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություն Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում   Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1898/02/19 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1898/02/19  

Նախագահող դատավոր`   Ռ.Ջհանգիրյան 

Դատավորներ`                      Լ.Ավանեսյան 

                                                  Կ.Սաղյան                                            

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք. Ստեփանակերտ                                          29-ին հոկտեմբերի 2021թ. 

 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը /այսուհետ` 

Գերագույն դատարան/ վճռաբեկության  կարգով.   

 

Նախագահությամբ՝  Ն.Նարիմանյանի 

մասնակցությամբ` դատավորներ Գ.Գրիգորյանի 

 Ա.Աբրահամյանի 

 Հ.Աբրահամյանի 

 Կ.Ղարայանի 

 

քննարկելով ըստ հայցի Բելա Լաերտի Լալայանի ընդդեմ Իդա Վասակի 

Սարգսյանի՝ վիրավորանքի և զրպարտության համար պատասխանողին 

համացանցում հրապարակային ներողություն խնդրելուն պարտավորեցնելու 

և պատվին, արժանապատվությանն ու գործարար համբավին պատճառված 

վնասի դիմաց փոխհատուցում գանձելու պահանջների վերաբերյալ 

ԸԻԴ1898/02/19 քաղաքացիական գործով ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2021թ. 

սեպտեմբերի 17-ի որոշման դեմ պատասխանող Ի.Սարգսյանի 

ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի վճռաբեկ բողոքը,  

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

  

 Դիմելով ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան՝ 

/այսուհետ՝ նաև Առաջին ատյանի դատարան/ ընդդեմ Ի.Սարգսյանի 

/այսուհետ՝ նաև Պատասխանող/ Բ.Լալայանը /այսուհետ՝ նաև Հայցվոր/ 

խնդրել է պարտավորեցնել Պատասխանողին «Ֆեյսբուք» սոցիալական ցանցի 

իր կայքէջից հանել հայցադիմումում նշված նյութը և հրապարակային 

ներողություն խնդրել, նաև բռնագանձել Պատասխանողից հօգուտ Հայցվորի 

3.000.000 /երեք միլիոն/ ՀՀ դրամի չափով փոխհատուցում, որից՝ 2.000.000 

/երկու միլիոն/ ՀՀ դրամը՝ զրպարտության, իսկ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ ՀՀ 

դրամը՝ վիրավորանքի համար: 

 Առաջին ատյանի դատարանը 2021թ. հուլիսի 2-ի վճռով հայցը 

բավարարել է մասնակի. վճռել է Ի.Սարգսյանին պարտավորեցնել 

ներողություն խնդրել Հայցվորից և բռնագանձել է 300.000 /երեք հարյուր 

հազար/ ՀՀ դրամ գումար հօգուտ Հայցվորի, իսկ 2.700.000 /երկու միլիոն յոթ 

հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումարի չափով հայցը մերժել է: 

 Նշված վճռի դեմ Պատասխանողի ներկայացուցիչը 2021թ. սեպտեմբերի 

13-ին ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք, խնդրելով բողոքարկվող մասով 

բեկանել Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը, փոփոխել այն՝ մերժելով հայցը: 

Վերաքննիչ բողոքում ներառվել է նաև բաց թողնված դատավարական 

ժամկետը վերականգնելու մասին բողոքաբերի միջնորդությունը, այն 
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պատճառաբանությամբ, որ Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը 

Պատասխանողը ստացել է 2021թ. օգոստոսի 30-ին:  

 Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանը /այսուհետ՝ նաև 

Վերաքննիչ դատարան/ 2021թ. սեպտեմբերի 17-ի որոշմամբ մերժել է 

Պատասխանողի ներկայացուցչի միջնորդությունը՝ բաց թողնված 

դատավարական ժամկետը վերականգնելու մասին և վերաքննիչ բողոքը 

վերադարձրել: 

 Նշված որոշման դեմ վճռաբեկ բողոք է բերել Պատասխանողի 

ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանը: 

   Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

 

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի սահմաններում՝ 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով. 

Բողոք բերող անձը գտնում է, որ «Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու 

մասին» որոշմամբ Վերաքննիչ դատարանը առերևույթ խախտել է ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ, 76.3-րդ հոդվածները, 

ինչն իր հերթին հանգեցրել է ԱՀ Սահմանադրության 61-րդ և 63-րդ 

հոդվածների խախտման, և արդյունքում հանգեցրել է գործի սխալ լուծմանը: 

Բողոքաբերը պնդում է, որ Վերաքննիչ դատարանը սխալ է մեկնաբանել 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 76.3-րդ հոդվածը՝ 

նույնացնելով «չպահանջված» և «տեղափոխված» եզրույթները: Ըստ բողոք 

բերած անձի՝ նշված հոդվածի ուսումնասիրությունից հստակ երևում է, որ եթե 

գործին մասնակցող անձը գործի քննության ընթացքում փոխում է հասցեն ու 

չի հայտնում դատարանին այդ մասին, ապա նման հաղորդման 

բացակայության դեպքում ծանուցագիրն ուղարկվում է վերջին ծանուցման 

հասցեով:  

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 76.3-րդ հոդվածը 

կարգավորում է գործին մասնակցող անձանց հասցեի փոփոխման ու 

դատարանին այդ մասին չհայտնելու հետևանքները, մինչդեռ սույն գործով 

նման հանգամանք առկա չէ: Ըստ բողոքաբերի՝ փոստային ծառայությունը չի 

կատարել իր պարտականությունը, իսկ դատարանը փոստային ծառայության 

բնագավառում կիրառվող «չպահանջված» և «տեղափոխված» եզրույթները 

միախառնել է, և արդյունքում սահմանափակվել է անձի արդար 

դատաքննության իրավունքը: 

Բողոքաբերը շեշտել է, որ Պատասխանողը ոչ թե պարբերաբար փոխել 

է բնակության հասցեն և չի տեղեկացրել դատարանին, այլ փաստացի մեկ 

անգամ փոխել է բնակության վայրը, այդ մասին ծանուցելով դատարանին: 

Բողոքաբերը, պնդելով, որ սահմանափակվել է անձի արդար 

դատաքննության իրավունքը և խախտվել է դատական մատչելիության 

սկզբունքը, խնդրել է վճռաբեկ բողոքն ընդունել վարույթ և վերացնել 

Վերաքննիչ դատարանի բողոքարկված որոշումը: 

 

3.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը 

վարույթ ընդունելը պայմանավորված է ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 240-րդ, 241-րդ հոդվածներով նախատեսված 

հիմքերի առկայությամբ, այն է՝ Վերաքննիչ դատարանը խախտել է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրության 61-րդ, 63-րդ, ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 77-րդ, 223-րդ հոդվածները, «Մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» 

եվրոպական կոնվենցիայի /այսուհետ՝ նաև Կոնվենցիայի/  6-րդ հոդվածները, 

որն ազդել է գործի ելքի վրա և որի առկայությունը հիմնավորվում է ստորև 

ներկայացված պատճառաբանություններով: 
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Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատություն-

ների արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունք: 

 Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի անկախ և անաչառ դատարանի 

կողմից իր գործի արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ ժամկետում 

քննության իրավունք: 

 Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք, 

երբ որոշվում են նրա քաղաքացիական իրավունքներն ու պարտականու-

թյունները, ունի օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ և անաչառ 

դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետում արդարացի և հրապարակային 

դատաքննության իրավունք:  

Արդար դատաքննության իրավունքը մարդու՝ դատական 

պաշտպանության իրավունքի իրականացումն ապահովելուն ուղղված 

միջազգային և ներպետական նորմերով ամրագրված և երաշխավորվող 

սուբյեկտիվ դատավարական իրավունքների համակցություն է, որը 

յուրաքանչյուրին ապահովում է օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ ու 

անկողմնակալ դատարան՝ առանց խոչընդոտի, դիմելը, երաշխավորում է 

գործի քննությունը հրապարակայնության, կողմերի հավասարության և 

մրցակցության պայմաններում իրականացվելը, ապահովում է հիմնավորված 

դատական ակտ ստանալը, ինչպես նաև երաշխավորում է դատական 

պաշտպանության իրավունքի խախտմանը հանգեցնող արդար դատաքննու-

թյան իրավունքի մաս կազմող որևէ իրավունքի խախտման վերացման 

հնարավորությունը:   

Դատական պաշտպանության իրավունքը ենթադրում է նախևառաջ 

խախտված կամ վիճարկվող իրավունքների պաշտպանության և 

վերականգնման պահանջով դատարան դիմելու անձի իրավունքը, իսկ մյուս 

կողմից՝ դատարանի պարտականությունը՝ քննելու գործը և նրանով 

կայացնելու օրինական և հիմնավորված որոշում: Խախտված իրավունքի 

պաշտպանության պահանջով յուրաքանչյուր շահագրգիռ անձ իրավունք ունի 

դիմելու դատարան: Ընդ որում՝ քաղաքացիական շրջանառության 

մասնակիցներն Առաջին ատյանի դատարան են դիմում հայցադիմում 

ներկայացնելու միջոցով: Հետևաբար, դատարան դիմելու իրավունքն 

ուղղակիորեն բխում է անձի դատական պաշտպանության իրավունքի 

բովանդակությունից, որն ապահովելու պարտականությունն ընկնում է 

պետության վրա: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ  Արցախի Հանրապետու-

թյունում երաշխավորված են անձի դատական պաշտպանության և արդար 

դատաքննության հիմնական իրավունքները, որոնց  կարևոր բաղադրիչներից 

մեկը բողոքարկման իրավունքն է: Բողոքարկման ինստիտուտն իրավական 

միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս որոշակի ընթացակարգի միջոցով 

գործնականում ապահովելու դատական սխալների բացահայտումը և 

ուղղումը` դրանով իսկ նպաստելով արդարադատության նպատակների 

փաստացի իրականացմանը:  

Այս համատեքստում, Գերագույն դատարանը հարկ է համարում նշել, 

որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի /այսուհետ՝ նաև ՄԻԵԴ/ 

նախադեպային իրավակարգավորումների համաձայն՝ դատարանի մատչելի-

ության իրավունքն արդար դատաքննության իրավունքի բաղկացուցիչ մասն 

է: 

Միաժամանակ, Գերագույն դատարանը հարկ է համարում շեշտել, որ 

մատչելիության իրավունքը բացարձակ չէ և կարող է ենթարկվել սահմանա-

փակումների: Օրենսդրորեն սահմանված ժամկետային սահմանափա-

կումները հետապնդում են որոշակի կարևոր նպատակ, այն է՝ իրավական 

որոշակիության երաշխավորումը, կոնվենցիոն և սահմանադրաիրավական 
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կարգավորումների պատշաճ և բազմակողմանի իրագործման նպատակով: 

Այդ սահմանափակումները թույլատրվում են, քանի որ մատչելիության 

իրավունքն իր բնույթով պահանջում է պետության կողմից որոշակի 

կարգավորումներ: Դատարանի մատչելիության իրավունքի սահմանափա-

կումը պետք է իրականացվի այնպես, որ այն չխախտի կամ զրկի անձին 

արդար դատաքննության իրավունքից այնպես, որ խախտվի այդ իրավունքի 

բուն էությունը: 

 Դատարանի մատչելիության իրավունքի սահմանափակումը չի կարող 

համատեղելի լինել Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի հետ, եթե այն չի հետապնդում 

իրավաչափ հետևանք և եթե բացակայում է ձեռնարկվող միջոցների և 

հետապնդվող նպատակների միջև ողջամիտ հարաբերակցությունը՝ համաչա-

փության առումով: 

 Այնուհանդերձ, կիրառված սահմանափակումները չպետք է այն կերպ 

կամ այն աստիճանի սահմանափակեն անձի՝ դատարանի մատչելիության 

իրավունքը, որ վնաս հասցվի այդ իրավունքի բուն էությանը: Բացի այդ, 

սահմանափակումը Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասին չի 

համապատասխանի, եթե այն իրավաչափ նպատակ չի հետապնդում և եթե 

կիրառված միջոցների ու հետապնդվող նպատակի միջև բացակայում է 

համաչափության ողջամիտ հարաբերակցությունը:   

 Գերագույն դատարանը գտնում է, որ վերը նշված իրավական 

կարգավորումների լույսի ներքո պետք է մեկնաբանել նաև ԼՂՀ քաղաքա-

ցիական դատավարության օրենսգրքի 217-րդ և 224-րդ հոդվածները:  

Նույն օրենսգրքի 217-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գործն ըստ 

էության լուծող դատական ակտի դեմ վերաքննիչ բողոք կարող է բերվել մինչև 

այդ ակտի  օրինական ուժի մեջ մտնելու համար սահմանված ժամկետը: 

Նշված նորմերից հետևում է, որ  ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարանի  գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի դեմ 

վերաքննիչ բողոք բերելու համար օրենքով սահմանված է մեկամսյա ժամկետ: 

   Նույն օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի համաձայն վերաքննիչ բողոքը 

վերադարձվում է, եթե՝ 

1/ չեն պահպանվել սույն օրենսգրքի 220-րդ հոդվածի պահանջները. 

2/վերաքննիչ բողոքը բերվել է սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո և 

միջնորդություն չի պարունակում բաց թողած ժամկետը վերականգնելու 

մասին, կամ նման միջնորդությունը չի բավարարել դատարանը. 

3/մինչև Վերաքննիչ դատարանի կողմից բողոքը վարույթ ընդունելու 

մասին որոշում կայացնելը բողոք բերած անձից դիմում է ստացվել այն հետ 

վերցնելու մասին. 

4/բողոքը ներկայացրել է այն անձը, ով ստորադաս դատարանի 

դատական ակտը բողոքարկելու իրավունք չունի. 

5/ բողոքարկվել է այն դատական ակտը, որը ենթակա չէ բողոքարկման. 

6/ գործին մասնակցող անձանց միջև առկա է վերաքննության 

իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ համաձայնություն, և նման 

համաձայնություն կնքած մյուս կողմը չի համաձայնվել գործը Վերաքննիչ 

դատարանում քննելու վերաբերյալ:.. 

Գերագույն դատարանն իր որոշումներում բազմիցս անդրադարձել է 

բողոքարկման դատավարական ժամկետը բաց թողնելու իրավական 

հետևանքներին /մասնավորապես տես՝ ըստ հայցի Արցախի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ընդդեմ «Հ.Է.Կ.ՇԻՆ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության՝ պարտապանին սնանկ ճանաչելու պահանջի 

վերաբերյալ ԸԻԴ/0006/04/20 սնանկության գործով Գերագույն դատարանի 

2020թ. հուլիսի 3-ի որոշումը/: 

Գերագույն դատարանը շեշտում է, որ բաց թողնված դատավարական 

ժամկետը հարգելի համարելու հիմքերն օրենսդրի կողմից սպառիչ կերպով 

նշված չեն, ինչից հետևում է, որ այդ հիմքերի ողջամիտ և բավարար լինելու 
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հանգամանքի գնահատողական գործառույթը թողնված է դատարանների 

հայեցողությանը: 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում նշել, որ անձի բողոքարկման 

իրավունքը պետք է ուղեկցվի բավարար երաշխիքներով, որոնք 

հնարավորություն կտան դատական ակտը բողոքարկող անձանց 

արդյունավետ օգտվելու վերադաս ատյանի մատչելիությունից, ներառյալ՝ 

նրանց կողմից հիմնավոր բողոքներ ներկայացնելու հնարավորության 

տրամադրումը՝ սահմանադրական և կոնվենցիոն իրավակարգավորումների 

համատեքստում: 

Այսպես, ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ բողոքարկման 

ժամկետներին վերաբերող նորմերը անկասկած սահմանված են 

արդարադատության պատշաճ իրականացման և իրավական որոշակիության 

սկզբունքի ապահովման նպատակով, սակայն  հիշյալ նորմերը կամ դրանց 

կիրառումը չպետք է գործին մասնակցող անձին զրկեն իրենց իրավունքի 

իրականացման հնարավորությունից (տես` Pérez de Rada Cavanilles v. Spain, 

application, թիվ  116/1997/900/1112 գանգատով ՄԻԵԴ, 28.10.1998 թվականի 

վճիռը, կետ 45): Որպեսզի դատարանի մատչելիության իրավունքը լինի 

արդյունավետ, անձը պետք է իր իրավունքների իրականացմանը միջամտող 

իրավական ակտը վիճարկելու հստակ և իրական հնարավորություն 

ունենա (տե՛ս Bellet v. France, 04.12.1995 թվականի վճիռը, կետ 36, 

Մամիկոնյանն ընդդեմ Հայաստանի 16.03.2010 թվականի վճիռը, կետ 25): 

Դիմումների, բողոքների կամ այլ գանգատների ներկայացման համար 

սահմանված ժամկետները, անկասկած, նպատակ ունեն ապահովել 

արդարադատության պատշաճ իրականացումը և 

համապատասխանությունը, մասնավորապես, իրավական որոշակիության 

սկզբունքին: Շահագրգիռ անձինք պետք է ակնկալեն, որ այդ կանոնները 

կկիրառվեն: Սակայն, նման կանոնները կամ դրանց կիրառումը չպետք է 

խոչընդոտ հանդիսանան դատավարության մասնակիցների համար առկա 

պաշտպանության միջոցներից օգտվելիս (տե՛ս Pеrez de Rada Cavanilles v. 

Spain, 28.10.1998 թվականի վճիռը, կետ 45, Մամիկոնյանն ընդդեմ 

Հայաստանի): 

Գերագույն դատարանը դատավարական ժամկետի վերականգնման 

առնչությամբ ԸԻԴ/1647/02/17 քաղաքացիական գործով 2017 թվականի 

դեկտեմբերի 15-ի կայացրած որոշմամբ արձանագրել է հետևյալը. 

«...Միաժամանակ, այն դեպքում, երբ գործին մասնակցող անձը բաց է թողնում 

վերոգրյալ ժամկետը, վերջինս իրավունք ունի ներկայացնել դրա բաց 

թողնելու պատճառները հարգելի համարելու և բաց թողնված ժամկետը 

վերականգնելու միջնորդություն, որի քննարկումը Վերաքննիչ դատարանը 

պարտավոր է իրականացնել՝ հաշվի առնելով նաև անձի՝ սահմանադրական 

նորմով երաշխավորված դատական պաշտպանության և իրավական 

պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունքները»: 

Մեկ այլ՝ ԸԻԴ/0003/05/14 վարչական գործով 2016 թվականի մարտի 11-

ին կայացրած որոշմամբ Գերագույն դատարանն արձանագրել է. «...բոլոր այն 

դեպքերում, երբ ժամկետը բաց է թողնվել բողոք բերողի կամքից անկախ 

պատճառներով /հիվանդություն, անգրագիտություն, անհաղթահարելի ուժ, 

դատական քննությանը հարգելի պատճառներով չմասնակցելը, դատական 

ակտի կայացման օրվա մասին անտեղյակ լինելը և այլն/, ժամկետի բաց 

թողումը պետք է ճանաչել հարգելի: Դա հավասարապես վերաբերում է նաև 

այն դեպքերին, երբ ժամկետը բաց է թողնվել դատարանի կողմից դատական 

ակտի պատճենն օրենքով նախատեսված ժամկետից ավելի ուշ կողմին 

հանձնելու պատճառով»: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ օրենսդիրը՝ նկատի 

ունենալով հասարակական հարաբերությունների խիստ բազմազանությունը 

և յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում փաստական հանգամանքների 
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ինքնատիպությունը, չի կարող սպառիչ սահմանել, թե որ դեպքերում է 

դատարանը պարտավոր բաց թողնված ժամկետը հարգելի համարել: Որպես 

կանոն, հարգելի պետք է համարել այն դեպքերը, երբ անձն օբյեկտիվորեն 

հնարավորություն չի ունեցել օրենքով սահմանված ժամկետում բողոք 

ներկայացնել:  

Նշվածներն արտածելով սույն գործի փաստական հանգամանքների 

վրա, Գերագույն դատարանն արձանագրում է հետևյալը. 

Ինչպես հետևում է սույն գործի նյութերից՝ Ի.Սարգսյանի 

ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանը 2021թ. սեպտեմբերի 13-ին ներկայացրել է 

վերաքննիչ բողոք և բաց թողնված դատավարական ժամկետը վերականգնելու 

մասին միջնորդություն, նշելով, որ Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը 

ստացել է 2021թ. օգոստոսի 30-ին: 

Վերաքննիչ դատարանը, արձանագրելով, որ, չնայած պատասխանողն 

Առաջին ատյանի դատարանի գրությամբ ուղարկված վճիռը փաստացի չի 

ստացել, այնուամենայնիվ  համարել է, որ բողոքարկվող վճիռը պատասխա-

նողին հանձնված է,  քանի որ դատաքննության ընթացքում իր հասցեի 

փոփոխության մասին Առաջին ատյանի դատարանին պատասխանողը չի 

հայտնել, պարբերաբար փոխելով իր հասցեն /հասցեի փոփոխությունը 

հստակ երևում է դատարանի կողմից ուղարկված նամակների վրա փոստային 

ծառայության «Չպահանջված» գրություններից/: Վերաքննիչ դատարանը գտել 

է, որ սույն գործով 2021թ. հուլիսի 2-ին կայացրած վճիռը 2021թ. օգոստոսի 30-

ին փաստացի ստանալը պատասխանող կողմի անշրջահայացության և 

դատավարական պարտականությունները ոչ բարեխղճորեն կատարելու 

արդյունք է, անհարգելի է համարել դատավարական ժամկետի բացթողումը և 

2021թ. սեպտեմբերի 17-ի որոշմամբ միջնորդությունը մերժել է, իսկ 

վերաքննիչ բողոքը՝ վերադարձրել: 

  Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Վերաքննիչ դատարանն 

իր որոշմամբ փաստել է նաև, որ պատասխանող կողմը ներկայացված 

առարկության մեջ խնդրել է բոլոր դատական որոշումներն ուղարկել իրեն 

ք.Երևան, Նանսենի 12, բն 37 հասցեով /հատոր 1-ին, գ.-թ. 94-98/, մինչդեռ 

Առաջին ատյանի դատարանի կողմից գրություններն ուղարկվել են այլ՝ 

ք.Ստեփանակերտ, Թումանյանի փ. 761/7 /հատոր 1-ին, գ.-թ. 105/, ք.Երևան, 

Ա.Բակունց 13/1 /հատոր 1-ին, գ.-թ. 121/: Ավելին, Պատասխանողը բազմիցս 

դիմել է Առաջին ատյանի դատարանին՝ նիստն առանց իրեն անցկացնելու 

պահանջով՝ առողջական վիճակից ելնելով /հատոր 1-ին, գ.-թ.-99, 110/, ինչը 

վկայում է այն մասին, որ Պատասխանողը հայտնում էր դատարանին իր 

գտնվելու վայրի, իր վիճակի մասին: Հետևաբար, Պատասխանողի կողմից իր 

դատավարական պարտականությունների նկատմամբ անբարեխիղճ վերա-

բերմունք ցուցաբերելու մասին Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգումները 

Գերագույն դատարանը հիմնավոր չի համարում:  

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանը տվյալ 

դեպքում  սահմանափակել է ինչպես Ի.Սարգսյանի՝ դատարանի մատչելիու-

թյան Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով երաշխավորված իրավունքը, այնպես էլ 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 217-րդ հոդվածով 

երաշխավորված վերադաս դատական ատյանում լսված լինելու իրավունքը:  

Գերագույն դատարանն փաստում է, որ Վերաքննիչ դատարանը, 

վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելով, սահմանափակել է բողոք բերած անձի՝ 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 

61-րդ, 63-րդ հոդվածներով և Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով երաշխավորված՝ 

դատական պաշտպանության իրավունքը:  

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Գերագույն դատարանը փաստում է, որ 

Վերաքննիչ դատարանը, վերադարձնելով վերաքննիչ բողոքը, խախտել է ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածը, 223-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ ենթակետը, քանի որ, անտեսելով գործի 
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փաստական հանգամանքների առանձնահատկությունները, հաստատված է 

համարել բողոք բերած անձի կողմից վերաքննիչ բողոք բերելու համար 

սահմանված դատավարական ժամկետի առանց հարգելի պատճառների 

խախտման փաստը: 

Այսպիսով, վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Գերագույն 

դատարանը դիտում է բավարար՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ուժով վճռաբեկ բողոքը բավարարելու 

համար: 

Ելնելով վերոգրյալներից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 254-257-րդ 

հոդվածներով՝ Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Վերացնել Վերաքննիչ դատարանի 

2021թ. սեպտեմբերի 17-ի՝ «Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու մասին» 

որոշումը: 

2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից, 

վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:  

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ  

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություն Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

   ստորագրություն Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

№ ԲԴԽ-6-Ո-7 

2021թ. 

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ 

ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ԴԱՎԻԹ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ 

ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿԱԶՄՈՎ` 

 

Նախագահությամբ՝ Գ. Գրիգորյանի, 

մասնակցությամբ` անդամներ Դ. Ավանեսյանի, 

 Ա. Լազարյանի, 

 Շ. Հայրապետյանի, 

  

ԱՀ արդարադատության նախարար Ժ. Միրզոյանի, 

դատավոր Դ. Հակոբյանի 

քարտուղարությամբ` Լ. Աղաբեկյանի 

 

2021 թվականի նոյեմբերի 02-ին Ստեփանակերտ քաղաքում, դռնբաց 

նիստում, քննարկելով Արցախի Հանրապետության ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարանի (այսուհետ նաև՝ առաջին 

ատյանի դատարան) դատավոր Դավիթ Հակոբյանին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթը. 

Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2021 

թվականի հուլիսի 14-ի թիվ 83-Ա հրամանով առաջին ատյանի դատարանի 

դատավոր Դ.Հակոբյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու 

առիթ է հանդիսացել Արցախի Հանրապետության քաղաքացի Կարեն 

Բեգլարյանի հաղորդումը։ 

 

2. Կարգապահական խախտման վերաբերյալ Արցախի Հանրապե-

տության արդարադատության նախարարի եզրակացությունը. 
Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարը 2021 

թվականի սեպտեմբերի 23-ին դիմել է Արցախի Հանրապետության 

Բարձրագույն դատական խորհրդին (այսուհետ նաև՝ Խորհուրդ)՝ առաջին 

ատյանի դատարանի դատավոր Դ.Հակոբյանին (այսուհետ նաև՝ Դատավոր)՝ 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին 

միջնորդությամբ: Միջնորդությանը կցվել են առաջին ատյանի դատարանի 

դատավոր Դ.Հակոբյանի կարգապահական խախտման վերաբերյալ Արցախի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարի եզրակացությունը և 

կարգապահական պատասխանատվության հարուցման վարույթի ընթացքում 

ձեռք բերված նյութերը: 

Կարգապահական վարույթի նյութերի ուսումնասիրությամբ ԱՀ արդա-

րադատության նախարարը եկել է այն եզրահանգման, որ ԱՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դ.Հակոբյանի 
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կողմից արդարադատություն իրականացնելիս թույլ է տրվել դատավարական 

իրավունքի նորմերի ակնհայտ խախտում, որում առկա է դատավորի կոպիտ 

անզգուշությունը: Այսպես՝ 

1. Համաձայն ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-

ին կետի՝ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության 

ենթարկելու հիմքերից է արդարադատություն իրականացնելիս նյութական 

կամ դատավարական իրավունքի նորմերը դիտավորությամբ կամ կոպիտ 

անփութությամբ խախտելը: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն 

կարգապահական խախտումները համարվում են դիտավորությամբ 

կատարված, եթե դատավորը գիտակցել է իր կողմից վարքագծի խախտում 

թույլ տալու հանգամանքը և ցանկացել կամ գիտակցաբար թույլ է տվել դա, 

իսկ 3-րդ մասի համաձայն՝ կարգապահական խախտումները համարվում են 

կոպիտ անփութությամբ կատարված, եթե դատավորը չի գիտակցել իր կողմից 

վարքագծի խախտում թույլ տալու հանգամանքը, սակայն տվյալ 

իրադրությունում պարտավոր էր և կարող էր գիտակցել այն: 

 2. Կարգապահական վարույթի ընթացքում ձեռքբերված նյութերի 

ուսումնասիրության ընթացքում ակնհայտ է դառնում, որ ԸԻԴ/0399/05/19 

գործը դատավորի կողմից քննվել է գործի ընդդատության համար 

օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի խախտմամբ, մասնավորապես 

դատավորը տվյալ իրադրությունում պարտավոր էր գործը քննել 

քաղաքացիական դատավարության կարգով, քանի որ տվյալ գործով վեճը 

ծագել է մասնավոր շահից բխող աշխատանքային իրավահարաբերու-

թյուններից և միայն այդ իրավահարաբերության սուբյեկտի կարգավիճակը 

դեռևս բավարար չէ պնդելու, որ իրավահարաբերությունը հանրային 

իրավահարաբերություն է, ինչը արձանագրել է նաև ԱՀ վերաքննիչ 

դատարանը 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ի որոշմամբ, մասնավորապես 

նշելով, որ հիմնավոր է համարում հայցադիմումի պատասխանում ԱՀ 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորղ 

հանձնաժողովի և Վարչական դատարանի դատական նիստում ԱՀ 

ֆինանսների նախարարության արտահայտած դիրքորոշումները՝ սույն գործը 

Վարչական դատարանի քննությանն ընդդատյա չլինելու մասին: 

3. Միաժամանակ դատավորի կողմից թույլ է տրվել ՎԴՕ 90-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի խախտում, այն է գործի քննությունը տվյալ 

դատարանին ընդդատյա չլինելու պայմանների առկայության դեպքում չի 

կարճել գործի վարույթը, ինչն անելն օրենսդիրը ձևակերպել է ոչ թե որպես 

հայեցողություն, այլ պարտականություն: 

 Կատարված դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումներն 

ուղղակի առարկայազուրկ են դարձրել վերաքննիչ բողոքի մնացած հիմքերն 

ու հիմնավորումները, ինչն արձանագրել է նաև ԱՀ վերաքննիչ դատարանը, 

իսկ գործի վարույթը կարճելու հիմքերի առկայության պայմաններում վճիռ 

կայացնելն իր հերթին համարվում է դատավարական իրավունքի նորմերի 

խախտում կամ սխալ կիրառում՝ համաձայն ՎԴՕ 117.22-րդ հոդվածի: 

4. ԱՀ արդարադատության նախարարը գտնում է, որ դատավոր 

Դ.Հակոբյանը տվյալ իրադրության պայմաններում պարտավոր էր գիտակցել 

իր կողմից արդարադատություն իրականացնելիս դատավարական 

իրավունքի նորմի խախտում կատարելու փաստը: 

5. Որպես կիրառման ենթակա կարգապահական տույժի միջոց, ԱՀ 

արդարադատության նախարարը եզրակացության մեջ նշել է 

«նախազգուշացում» տեսակը: 

 

3. Դատավորի բացատրությունները (պատասխան դիրքորոշումը) ԱՀ 

արդարադատության նախարարի կողմից հարուցված կարգապահական 

վարույթի վերաբերյալ. 
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Առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դ.Հակոբյանը վիճարկում է իր 

կողմից կարգապահական խախտոմ կատարելու փաստը և գտնում է, որ 

քննված գործի շրջանակներում նյութական կամ դատավարական նորմերի 

հնարավոր սխալ կիրառման կամ մեկնաբանման դեպքում դատավորի 

նկատմամբ չի կարող իրականացվել կարգապահական հսկողություն, քանի 

որ դրանով կխախտվի դատավորի անկախության սկզբունքը և 

կիմաստազրկվի ԱՀ դատական օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ 

«Դատավորը գործը կամ հարցը (այսուհետ նաև՝ գործ) քննում և լուծում է 

Սահմանադրությանը, Արցախի Հանրապետության վավերացրած 

միջազգային պայմանագրերին և օրենքին համապատասխան, գործի 

հանգամանքների անաչառ վերլուծության վրա հիմնված իր ներքին 

համոզմամբ…» սահմանված նորմի բովանդակությունը, վերջին հաշվով դա 

կհանգեցնի դատավորի իրավամտածողության կաղապարմանը:  

Դատավորն իր դիրքորոշումն արտահայտել է հետևյալով. 

1. Վարույթ հարուցող մարմնի եզրակացությունը իրավական և 

փաստական առումով բավարար չափով հիմնավորված չէ, մասնավորապես՝ 

ԱՀ արդարադատության նախարարը, հղում կատարելով ԱՀ վերաքննիչ 

դատարանի կողմից կայացված որոշմանը, իր եզրակացության հիմքում դրել է 

որոշման մեջ առկա ձևակերպումները և դրանց վերաբերյալ եզրահանգումներ 

չանելով, ընդամենը եզրակացրել է, որ «/.../ ԱՀ ընդհանուր իրավասության 

առաջին ատյանի դատավոր Դ.Հակոբյանի կողմից արդարադատություն 

իրականացնելիս թույլ է տրվել դատավարական իրավունքի նորմերի 

ակնհայտ խախտում, որում առկա է դատավորի կոպիտ անզգուշությունը»։ ԱՀ 

դատական օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 4-րդ մասը պահանջում է, որ 

ներկայացված եզրակացությունում, ի թիվս այլնի՝ նկարագրական-

պատճառաբանական մասում կարգապահական վարույթ հարուցողը 

շարադրի դատավորի կողմից կատարված կարգապահական խախտում 

հանդիսացող յուրաքանչյուր արարքը, այդ արարքը կատարված լինելը 

հիմնավորող տեղեկությունները, արարքը կարգապահական խախտում 

որակելու հիմնավորումները, այդ թվում` կատարված արարքում դատավորի 

մեղքի առկայությունը և դրա տեսակը, դատավորին բնութագրող 

հանգամանքները, նրա մեղավորությունը հաստատող ապացույցները, ի 

պաշտպանություն նրա բերվող փաստարկները և այդ փաստարկների 

ստուգման արդյունքում հավաքված ապացույցները: Մինչդեռ ներկայացված 

եզրակացությունը կազմված է միակողմանի և կրում է մեղադրական բնույթ, 

բացակայում է արարքը կարգապահական խախտում որակելու 

հիմնավորումները, ներկայացված չեն դատավորի մեղավորությունը 

հաստատող ապացույցներ, դատավորին բնութագրող հանգամանքներ, ի 

պաշտպանություն նրա բերվող փաստարկները և այդ փաստարկների 

ստուգման արդյունքում հավաքված ապացույցները կամ գոնե առկա չէ նշում 

դրանց բացակայության մասին: 

2. Չեն ընդունվում եզրակացության մեջ առկա եզրահանգումները, 

կապված «դատավարական իրավունքի նորմերի ակնհայտ խախտում» և 

«կոպիտ անզգուշություն» ձևակերպումների հետ: Նման եզրահանգում 

կատարելու համար պետք է նաև իրավաբանորեն և փաստացի հիմնավորվեր 

դրանց առկայության հանգամանքը:  

Նկարագրված փաստերում բացակայում է ԱՀ դատական օրենսգրքի 

119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված որևէ հիմք, քանի որ 

արդարադատություն իրականացնելիս դատավարական իրավունքի նորմերն 

ակնհայտ կոպիտ կամ կոպիտ անփութությամբ խախտելը բնութագրիչներ են, 

որոնք իրենց հիմքում պետք է ունենան կոնկրետ փաստերով 

հիմնավորումներ: Եվ եթե եզրակացության մեջ նշվել է, որ ենթադրաբար 

ակնհայտ և կոպիտ անզգուշությամբ խախտվել է դատավարական որևէ 

նորմի պահանջ, ապա պետք է առնվազը նաև նշվեր և հիմնավորվեր, թե 
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դատավարական կոնկրետ որ նորմը և ինչ ձևով է դատավորը խախտել, նշված 

խախտումը կողմի համար բացասական ինչ հետևանքներ է առաջացրել, 

ինչպես նաև ցույց տրվեր պատճառահետևանքային կապը նորմի խախտման, 

դատավորի կոպիտ անզգուշության և վրա հասած հետևանքների միջև: Իսկ 

դատավարական իրավունքի նորմի ակնհայտ խախտման փաստի 

արձանագրում սույն դեպքում չի կարող առկա լինել: Սույն դեպքում չի կարող 

առկա լինել նաև կոպիտ անզգուշություն: 

Դատավոր Դ.Հակոբյանը գտնում է, որ ներկայացված եզրակացու-

թյունից պարզ է դառնում, որ այն կազմելու համար հիմք է հանդիսացել ԱՀ 

վերաքննիչ դատարանի կողմից կայացված որոշումը, որն, իր խորին 

համոզմամբ, ինքնին չի կարող վարույթ հարուցելու և եզրակացություն 

կազմելու հիմք հանդիսանալ: Այն, որ դատարանների և առանձին 

դատավորների մոտ հնարավոր է կոնկրետ գործերի քննության 

ընթացակարգի վերաբերյալ առկա լինեն դիրքորոշումների 

տարբերություններ, իր խորին համոզմամբ, հիմք չէ արձանագրելու, որ տվյալ 

դատավորի դիրքորոշման մեջ առկա է կարգապահական խախտման որևէ 

հիմք: Ավելին, ԱՀ դատական համակարգում կոնկրետ գործեր քննող 

մասնագիտացված դատարանների կամ դատավորների բացակայությունը 

ստեղծում է հնարավոր իրավիճակ, երբ դատարան մուտք գործած հայցային 

դիմումների զգալի մասը ներառում են ինչպես վարչական, այնպես էլ 

քաղաքացիական իրավահարաբերություններից, ուստի գործերի կոնկրետ 

ընթացակարգով քննության հարցը դատարանը ստիպված է լինում քննարկել 

և լուծել հետագա փուլերի ընթացքում: Ինչ վերաբերում է գործը 

քաղաքացիական դատավարության և ոչ թե վարչական դատավարության 

սահմանված ընթացակարգով քննության խնդրին, ապա ինչպես գիտական 

ուսումնասիրությունների մակարդակում, այնպես էլ դատավարական 

օրենսգրքերով և դատական նախադեպային որոշումներով հանրային և 

մասնավոր հարաբերությունների տարանջատման հստակ կանոններ և /կամ/ 

չափորոշիչներ սահմանված չեն: Այդ հարցը բավականին նուրբ է, քանի որ 

գործնականում հնարավոր է իրավահարաբերությունը պարունակի և 

հանրային, և մասնավոր իրավահարաբերությունների տարրեր, ուստի այս 

առումով առկա է նաև ԱՀ դատական պրակտիկայի զարգացման միտում: 

3. Կոնկրետ գործերի վարչական դատարանին առարկայական 

ընդդատության վերաբերյալ առկա է ԼՂՀ վարչական դատավարության 

օրենսգրքի 8-րդ հոդվածով սահմանված հստակ կանոն, իսկ հանրային կամ 

մասնավոր իրավահարաբերությունների տարանջատման վերաբերյալ, այդ 

թվում համապատասխան սուբյեկտային կազմի, տարրերի ու պայմանների 

առկայության վերաբերյալ ՀՀ և ԱՀ դատարանների կողմից կայացվել են 

նախադեպային մի շարք որոշումներ (նաև ՀՀ սահմանադրական 

դատարանի), որոնք նաև Արցախի Հանրապետությունում որպես հանրային և 

մասնավոր իրավահարաբերությունների տարանջատման ուղենիշ են 

ընդունվում՝ հաշվի առնելով նաև մեր օրենսդրության 

առանձնահատկությունները: 

Գտնելով, որ ԸԻԴ/0399/05/19 վարչական գործով հայցի առարկայի 

ծավալում ներառված պահանջները առարկայական ընդդատության առումով 

բխում են ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին կետի իրավակարգավորումներից, համաձայն որի՝ Վարչական 

դատարանին ընդդատյա են հանրային իրավահարաբերություններից ծագող 

բոլոր գործերը, այդ թվում`հանրային կամ այլընտրանքային ծառայությանն 

անցնելու կամ իրականացնելու հետ կապված վեճերը, ուստի այն քննվել ու 

լուծվել է վարչական դատավարության օերնսգրքով սահմանված կարգով, 

դրանից բխող դատավարական հետևանքներով: 

ԸԻԴ/0399/05/19 վարչական գործով հայցվոր Կ. Բեգլարյանը 

դատավարության մասնակից միայն մեկ կողմի հետ է գտնվել 
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աշխատանքային հարաբերությունների մեջ, և քննության ենթակա ու հայցի 

առարկան կազմող հարցերն դատավորի խորին համոզմամբ չէին կարող 

քննվել քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով, իսկ առաջին ատյանի ու վերաքննիչ դատարանների նշված հարցի 

վերաբերյալ միմյանցից տարբերվող դիրքորոշումները չեն կարող նշվածի 

վերաբերյալ միանշանակ հետևության հանգելու հիմք հանդիսանալ: 

Վարչական գործով հայցվոր Կ. Բեգլարյանը հանդիսանում է հանրային 

ծառայող, որպիսի հիմնավորումը բխում է «Հանրային ծառայության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ հոդվածների և ոլորտը կանոնակարգող 

մյուս հոդվածների իրավակարգավորումներից: Վերոգրյալի հիման վրա որևէ 

ողջամիտ հակափաստարկով հնարավոր չէ հերքել, որ հայցվորը չի 

հանդիսացել հանրային ծառայող և տվյալ վեճն, ի թիվս այլնի կապված չէ 

հանրային ծառայության անցնելու կամ իրականացնելու հետ: 

4. Իր կողմից ենթադրյալ թույլ տրված դատավարական իրավունքի 

նորմերի խախտումները չեն կարող որակվել որպես ակնհայտ, քանի որևէ 

ողջամիտ իրավական ենթադրությամբ կամ փաստարկով այն չի կարող 

կասկածի տակ դրվել: 

Թեև սույն կարգապահական վարույթի համար, իր խորին համոզմամբ, 

հանրային և մասնավոր իրավահարաբերությունների տարանջատման 

խնդիրը էական նշանակություն ունենալ չի կարող, քանի որ վեճի 

առարկայական ընդդատության առումով ԼՂՀ վարչական դատավարության 

օրենսգիրքը ունի հստակ կարգավորում, սակայն միաժամանակ, 

անդրադառնալով մասնավոր և հանրային իրավահարաբերությունների 

տարանջատման խնդրին, ցանկանում է նշել, որ պետական մարմինների 

իրականացրած գործադիր-կարգադրիչ գործունեության ընթացքում 

վարչական մարմինների գործողությունը կամ անգործությունը չի կարող 

որակվել որպես քաղաքացիաիրավական, քաղաքացիաիրավական 

հարաբերությունների սուբյեկտներն իրենց իրավազորությունների 

ինքնուրույն տիրապետողներն են: Մինչդեռ պետական մարմինները` որպես 

հանրային իրավահարաբերություններում իշխանության կրողներ, իրենց 

իրավազորությունների լիիրավ տիրապետողներ չեն, քանի որ վերջիններս, 

ըստ էության, իրականացնում են պետության իրավունքներն ու 

պարտականությունները:  

Կայացված դատական ակտում բացակայում են ԱՀ 

Սահմանադրության, օրենքների նորմերի այնպիսի խախտումներ, որոնք 

հանգեցրել են կամ կարող էին հանգեցնել հայցվորի՝ վերոհիշյալ իրավական 

ակտերով երաշխավորված իրավունքների և ազատությունների կոպիտ 

սահմանափակմանը, դրանցից զրկելուն, գործի հանգամանքների 

բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտմանը խոչընդոտելուն: Ելնելով 

ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի իրավակարգավորումներից և 

դրանք ենթարկելով համապատասխան վերլուծության, հաշվի առնելով 

ներկայացված հայցադիմումը, գործի հանգամանքները, վեճի առարկայական 

ընդդատության առումով հանգել է կոնկրետ հետևության, որպիսի դեպքում 

այլ հետևության հանգելու հիմքերը և հիմնավորումներն ըստ էության նաև 

բացակայել են, այսինքն ուղղակի հիմք, որի հիման վրա պարտավոր էր 

իրականացնել որոշակի այլ լիազորություն, բացակայում է:  

Գտնում է նաև, որ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ այն հանագամանքը, 

որ որպես դատավոր գործելիս իրեն չի օժտել լրացուցիչ իրավասությամբ, 

օրենսգրքով չնախատեսված որևէ դատական ակտ չի կայացրել, այլ որոշակի 

մեկնաբանությամբ կիրառել է օրենքի դրույթ, որը տվյալ դեպքում պարտավոր 

էր կիրառել: Ավելին, գործը վարչական դատարանին ընդդատյա լինելու 

հատուկ կանոնը պետք է մեկնաբանվի ընդդատության հիմնարար արժեքի 

իրավական նշանակությանը համապատասխան, այն չպետք է հիմք 

հանդիսանա առերևույթ կամայականության համար: Այսինքն` գործը 
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վարչական դատարանին ընդդատյա չլինելու հարց կարող է բարձրացվել և 

նշված կանոնը պետք է կիրառվի միայն այն ժամանակ, երբ վարույթն 

իրականացնող դատարանը գործը վարույթ ընդունելիս չգիտեր և հետագայում 

չի իմացել ու չէր կարող իմանալ, որ տվյալ գործն իրեն ընդդատյա չէ: Սույն 

դեպքում նման իրավիճակ առկա չի եղել և Վարչական դատարանը գտել է, որ 

վեճն իր բնույթով ընդդատյա է նույն դատարանին:  

Ինչ վերաբերվում է ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 90-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի խախտման հանգամանքին, այսինքն գործի 

վարույթը կարճելու դատարանի պարտականությանը, ինչն ըստ 

եզրակացության պարտավոր էր անել դատարանը, ապա նման հետևանք ի 

սկզբանե չէր կարող առաջանալ կամ առկա լինել, քանի դեռ դատարանի մոտ 

բացակայում է գործն այլ դատարանի ընդդատյա լինելու համոզմունք կամ 

առնվազն նման հիմք առկա չէ գործի նյութերում, այսինքն տրամաբանական 

չէր լինի կարճել մի գործի վարույթ, երբ ընդդատության մասով դատարանի 

մոտ այլ համոզմունք բացակայում է: Հետևաբար անհասկանալի է, թե ինչ 

հիմնավորմամբ է եզրակացության մեջ ԱՀ արդարադատության նախարարի 

կողմից նշվել, որ դատարանը կրում էր նման պարտականություն և այն 

դատարանի հայեցողական լիազորությունը չի հանդիսանում:  

5. Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանը, համաձայն 

չլինելով ԱՀ վարչական դատարանի որոշմամբ ԼՂՀ վարչական 

դատավարության օրենսգրքի համապատասխան նորմերի կիրառման և 

դրանց վերաբերյալ տրված մեկնաբանությունների հետ, բեկանել է այն և 

գործի վարույթը կարճել: Միաժամանակ ԱՀ վերաքննիչ դատարանն իր 

որոշմամբ չի հաստատել այն հանգամանքը, որ ԱՀ վարչական դատարանի 

կողմից կայացված դատական ակտը կամ դրանում տեղ գտած դատական 

նորմի սխալ կիրառումը որևէ նորմով հստակ սահմանված պահանջի 

անտեսման հետևանք է կամ որ դատավորը թույլ է տվել նյութական, 

դատավարական նորմի «ակնհայտ, կոպիտ» խախտումներ:  

ԱՀ վերաքննիչ դատարանը ԱՀ դատական համակարգի բարձրագույն 

դատական ատյանը չէ, ուստի առկա չէ տվյալ գործով կոնկրետ իրավա-

հարաբերությունների տարանջատման վերաբերյալ տրված նախադեպային 

մեկնաբանություններ ու դիրքորոշումներ: Եթե ԸԻԴ/0399/05/19 վարչական 

գործով գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի վճռաբեկության կարգով 

բողոքարկման դեպքում և նմանօրինակ գործով հետագայում օրինակ առկա 

լինի ԱՀ Գերագույն դատարանի համապատասխան որոշում, որով գործերի 

առարկայական ընդդատության վերաբերյալ տրվի այլ իրավական 

գնահատական և մեկնաբանություն, ապա հնարավոր ինչ ելք կարող էր 

ունենալ հարուցված կարգապահական վարույթը:  

6. ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ առկա չէ այնպիսի 

ձևակերպում, կամ առնվազն դրանից չի բխում որոշակի հետևություն, որը 

հիմք կտա ենթադրելու, որ դատավորը որոշակի դիտավորություն է ունեցել 

դատավարական նորմը խախտելու հարցում: Միաժամանակ, գործի 

քննությունն իրականացնելու համար առկա չի եղել որևէ ընթացակարգի 

կիրառման կամ նախապատվություն տալու հայեցողական լիազորություն և 

կոնկրետ նորմից բխող որոշակի հետևության հանգելու դատավարական 

հնարավորություն, որը դատավորի կողմից անտեսված լինի կամ դրա 

նկատմամբ ցուցաբերվեր այլ մոտեցում, հակասեր իրավական 

որոշակիության սկզբունքին և հանդիսանար իմ որպես դատավորի 

սուբյեկտիվ հայեցողության արդյունք: Դատավորի կողմից թույլ տրված 

ենթադրյալ կամ հնարավոր խախտումը դիտավորյալ կամ կոպիտ որակելու 

համար տվյալ դեպքում՝ զուտ հետևանքների, ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 

կողմից տրված գնահատականների և սուբյեկտիվ կողմի տեսանկյունից, 

տվյալ իրավիճակում հնարավոր և ենթադրյալ խախտման փաստը չէր կարող 
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ընկալվել որպես ակնհայտ իրողություն, այն պարբերական բնույթ չի կրել և 

հետևաբար խախտումը չի կարող կոպիտ դիտարկվել: 

7. Դատավոր Դ. Հակոբյանը խնդրում է գործի քննության արդյունքներով 

գործի վարույթը կարճել: 

 

 4. Հարուցված կարգապահական վարույթի համար էական նշանակու-

թյուն ունեցող փաստերը. 

Բարձրագույն դատական խորհուրդը հիմք է ընդունում արձանագրված 

հետևյալ փաստերը. 

1.Կարեն Բենիկի Բեգլարյանը ընդդեմ ԱՀ քաղաքացիական 

ծառայության խորհրդի, ԱՀ ֆինանսների նախարարության, ԱՀ հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2019թ. հոկտեմբերի 14-ին հայցադիմում է ներկայացրել 

Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

դատարան խնդրելով՝  

ա) ճանաչել մինչև 15.06.2016թ. նոր առաջացած՝ Հանձնաժողովի 

աշխատակազմի վարչության պետի՝ 30-2,1-2 ծածկագրով թափուր 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի համար «Ազատ Արցախ» թերթի 

06.08.2016թ. №88 (29798) համարում մրցույթ հայտարարելն իր կողմից 

քաղաքացիական ծառայության տվյալ պաշտոնը Հանձնաժողովի նախագահի 

01.07.2016թ. №26 հրամանով, 01.07.2016թ. ժամկետային աշխատանքային 

պայմանագրով արտամրցութային կարգով կամ որպես փոխարինող 

քաղծառայող համարվելու հիմքով իր կողմից 01.07.2016թ.-ից առաջին անգամ 

զբաղեցնելու, 07.09.2016թ. մրցույթի արդյունքով իր նախորդ պետական 

ծառայության՝ ԼՂՀ վարչապետի խորհրդականի հայեցողական պաշտոնից 

ավելի բարձր պետական ծառայության պաշտոնի՝ Հանձնաժողովի աշխատա-

կազմի վարչության պետի՝ 30-1,1-2 ծածկագրով քաղաքացիական ծառայու-

թյան պաշտոնի նշանակելու իրավահարաբերությունների առկայությունը, 

բ) առոչինչ (իրավաբանական ուժ չունեցող) ճանաչել իրեն 

Հանձնաժողովի աշխատակազմի (...) վարչության պետի պաշտոնին 

նշանակելու մասին Հանձնաժողովի նախագահի 07.09.2016թ. №48 հրամանի՝ 

իր նկատմամբ 6 ամիս փորձաշրջան սահմանելու մասը, 

գ) ոչ իրավաչափ ճանաչել Հանձնաժողովի նախագահի 17.06.2016թ.   

№1-04/143 գրությունը, Խորհրդի նախագահի 21.06.2016թ. №01/231 

պատասխան գրությունը, նոր ստեղծված պաշտոնի անձնագրի 

հաստատումից հետո 15-օրյա ժամկետում իրեն տվյալ պաշտոնին 

չնշանակելու Հանձնաժողովի անգործությունը, Հանձնաժողովին 

հասցեագրված 27.06.2019թ. իր դիմումի հիման վրա սահմանված կարգով և 

ժամկետներում վարչական վարույթ չհարուցելու, դրա մասին չծանուցելու, 

դիմողին լսվելու իրավունք չընձեռելու, վարչական ակտ չընդունելու 

Հանձնաժողովի անգործությունը, 

դ) անվավեր ճանաչել Խորհրդի 18.09.2019թ. № 01/343 գրությունը, (այս 

մասով դատարանը միջնորդությունը չի ընդունել), 

ե) պարտավորեցնել Հանձնաժողովին՝ 

եա) իր նկատմամբ կիրառելու հասանելիք՝ 5,77 պաշտոնային 

դրույքաչափի գործակիցը՝ սկսած առնվազն 29.07.2019թ.-ից (վարչական 

վարույթի ավարտի ժամկետի հաջորդ օրվանից) կամ հայց հարուցելու 

պահից,  

եբ) տրամադրելու 2016թ. երկրորդ կիսամյակի աշխատանքի 

արդյունքներով հասանելիք պարգևատրումը,  

եգ) ընթացքավորելու ավելի բարձր՝ ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության 

2-րդ դասի պետական դասային աստիճան շնորհելու իր միջնորդությունը կամ 

շնորհել ավելի բարձր դասային աստիճան:  
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 2. ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի /վարչական/ 

դատարանը 2020թ. հուլիսի 9-ին հայցը մերժել է: 

3. ԱՀ վերաքննիչ դատարանը 2020թ. սեպտեմբերի 25-ի որոշմամբ 

ամբողջությամբ բեկանել է ԸԻԴ/0399/05/19 վարչական գործով Արցախի 

Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի (վարչական) 

դատարանի 2020թ. հուլիսի 9-ի վճիռը և ամբողջովին կարճել գործի վարույթը: 

Որոշումը մտել է օրինական ուժի մեջ: 

 

5. Բարձրագույն դատական խորհրդի պատճառաբանությունները և 

եզրահանգումը. 

Քննարկելով Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության 

ենթարկելու վերաբերյալ հարցը, լսելով ԱՀ արդարադատության նախարարին 

և իր ներկայացուցչին, Դատավորի դիրքորոշումը, ուսումնասիրելով 

կարգապահական վարույթի նյութերը և հետազոտելով ապացույցները՝ 

Խորհուրդը գտնում է, որ ներկայացված միջնորդությունը ենթակա է մերժման, 

իսկ գործը՝ կարճման, հետևյալ պատճառաբանությամբ. 

Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

վերաբերյալ հարցը լուծելու համար Խորհուրդը նախ էական է համարում 

հետևյալ հարցադրումները. 

1. արդյոք ԸԻԴ/0399/05/19 վարչական գործով Դատավորը խախտել է 
դատավարական իրավունքի նորմ, 

2. արդյոք ԸԻԴ/0399/05/19 վարչական գործով Դատավորի կողմից թույլ 
տրված դատավարական իրավունքի նորմի խախտումը հանգեցրել է 
դատավորի վարքագծի կանոնի /կանոնների/ խախտման, 

3. արդյոք Դատավորի կողմից թույլ տրված դատավարական 
իրավունքի նորմի խախտումն ամեն դեպքում համարվում է կարգապահական 
խախտում: 

Բարձրագույն դատական խորհուրդը, հանդիսանալով դատավորի և 

դատական իշխանության սահմանադրաիրավական երաշխավորը, որին 

վերապահված է նաև դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու լիազորությունը, պարտավոր է այդ 

լիազորությունն իրականացնել այն հաշվով, որ դատավորին 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը որևէ 

կերպ չվտանգի դատավորի և դատարանի անկախության սահմանադրական 

պահանջի ապահովումը: 

ԱՀ դատական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

հիմքերն են՝ 

1) արդարադատություն իրականացնելիս նյութական կամ 

դատավարական իրավունքի նորմերը դիտավորությամբ կամ կոպիտ 

անփութությամբ խախտելը. 

2) դատավորի կողմից նույն օրենսգրքով սահմանված վարքագծի 

կանոնները դիտավորությամբ կամ կոպիտ անփութությամբ խախտելը…: 

Նույն հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ արդարադատություն 

իրականացնելիս օրենքի սխալ մեկնաբանությունը, փաստերի և 

ապացույցների սխալ գնահատումը չեն կարող հանգեցնել կարգապահական 

պատասխանատվության՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա կատարվում է 

դիտավորությամբ կամ կոպիտ անփութությամբ:  

Դիտավորության և կոպիտ անփութության հասկացությունը 

պարզաբանված է ԱՀ դատական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ 

մասերում: Այսպես՝ ԱՀ դատական օրենսգրքի նշված հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն՝ նույն հոդվածի իմաստով կարգապահական խախտումները 

համարվում են դիտավորությամբ կատարված, եթե դատավորը գիտակցել է 

իր կողմից վարքագծի խախտում թույլ տալու հանգամանքը և ցանկացել կամ 
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գիտակցաբար թույլ է տվել դա: Նույն հովածի 3-րդ մասի համաձայն՝ նշված 

հոդվածի իմաստով կարգապահական խախտումները համարվում են կոպիտ 

անփութությամբ կատարված, եթե դատավորը չի գիտակցել իր կողմից 

վարքագծի խախտում թույլ տալու հանգամանքը, սակայն տվյալ 

իրադրությունում պարտավոր էր և կարող էր գիտակցել այն: 

Վերոգրյալ իրավանորմերի համակարգային վերլուծությունը թույլ է 

տալիս արձանագրել հետևյալը. 

1. դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

զանցակազմն ունի ոչ միայն ձևական, այլև նյութական բաղադրիչ, 

2. դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

զանցակազմի նյութական բաղադրիչը պայմանավորված է խախտման 

կարևորության աստիճանով, 

3. դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

զանցակազմի նյութական բաղադրիչը՝ խախտման կարևորության 

աստիճանը, որպես հետևանք, պետք է կասկածի տակ դնի դատավորի 

համապատասխանությունն իր կարգավիճակին և հեղինակազրկի դատական 

իշխանությունը: 

Տվյալ դեպքում, հաշվի առնելով դատավորի անկախության 

սահմանադրական և միջազգային իրավական պահանջները և այդ 

համատեքստում գնահատելու համար դատավորի կողմից կատարված 

իրավունքի խախտման ու դրանով պայմանավորված կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու առկայության կամ բացակայության 

իրավական հիմքը, որոշիչ նշանակություն է ձեռք բերում նրա կողմից 

կատարված իրավունքի ենթադրյալ խախտման կարևորության աստիճանը և 

դատավորի մեղքի առկայությունը: 

Բարձրագույն դատական խորհուրդը հարկ է համարում շեշտել, որ 

Խորհուրդն իրեն վերապահված ԱՀ դատական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 5-րդ կետով սահմանված համապատասխան լիազորությունների 

շրջանակներում, յուրաքանչյուր դեպքում արարքը կարգապահական խախ-

տում որակելու և հետևաբար համապատասխան պատասխանատվության 

միջոց կիրառելու համար, պետք է գնահատի արարքի համապատաս-

խանությունը ԱՀ դատական օրենսգրքով սահմանված դատավորի վարքագծի 

ընդհանուր կանոններին կամ դատավորի վարքագծի կանոններին ի 

պաշտոնե գործելիս՝ բացահայտելով իրավանորմերում առկա ոչ որոշակի 

ձևակերպումների իրավական բովանդակությունը: 

Բարձրագույն դատական խորհուրդն արձանագրում է, որ Արդարադա-

տության նախարարի կողմից կարգապահական պատասխանատվության 

ենթարկելու մասին միջնորդության հիման վրա Դատավորին 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը քննության է 

առնում ԱՀ դատական օրենսգրքի 128-րդ հոդվածով ամրագրված դրույթի 

պահանջներին համապատասխան, այն է՝ «Դատավորին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու գործի քննությունը Բարձրագույն 

դատական խորհրդում կատարվում է միայն դատավորի նկատմամբ և միայն 

այն կարգապահական խախտման սահմաններում, որով կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու մասին միջնորդություն է ներկայացվել 

Բարձրագույն դատական խորհրդին»։ Այդ կապակցությամբ Բարձրագույն 

դատական խորհրդի իրավական հետազոտման առարկան 

սահմանափակվում է միջնորդությամբ ներկայացված հիմքերի և 

հիմնավորումների շրջանակներում։ 

Տվյալ դեպքում Բարձրագույն դատական խորհուրդն արձանագրում է, 

որ սուբյեկտիվ իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, որն 

իրականացվում է դատարանի կողմից օբյեկտիվ իրավունքի կիրառմամբ, իր 

հանրային իրավական ընկալման տիրույթում կոչված է ապահովելու գործող 

իրավակարգի անշեղ կենսագործումը: Այդ առումով իրավունքի 
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յուրաքանչյուր խախտում այս կամ այն կերպ բացասաբար է անդրադառնում 

իրավակարգի բնականոն գործելու վրա: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ 

կախված իրավախախտման հետևանքից, այն տարաբնույթ անդրադարձ 

կարող է ունենալ պետության իրավակարգի գործառնական խնդիրների 

լուծման վրա, ուստի այս համատեքստում անհրաժեշտ է պարզել, թույլ է 

տրվել, արդյոք, դատավորի կողմից խախտում, որն առաջացրել է իրավունքի 

անհամաչափ սահմանափակում կամ իրավունքից զրկում, կամ կողմի համար 

չնախատեսված պարտականություն, հաշվի առնելով հարցի կարևորությունն 

ու նշանակությունը նաև դատավորի գործունեությունը կարգավորող նորմերի 

և բարևարքության կանոնների տեսանկյունից:  

Վերը ներկայացված իրավական վերլուծության արդյունքում 

անդրադառնալով սույն միջնորդության հիմքերին և հիմնավորումներին, 

Բարձրագույն դատական խորհուրդն արձանագրում է հետևյալը. 

ԱՀ արդարադատության նախարարը կարգապահական խախտման 

մասին եզրակացության մեջ գտել է, որ «…ԱՀ ընդհանուր իրավասության 

առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դ. Հակոբյանի կողմից 

արդարադատություն իրականացնելիս թույլ է տրվել դատավարական 

իրավունքի նորմերի ակնհայտ խախտում, որում առկա է դատավորի կոպիտ 

անզգուշությունը: 

Կարգապահական վարույթի ընթացքում ձեռքբերված նյութերի 

ուսումնասիրության ընթացքում ակնհայտ է դառնում, որ ԸԻԴ/0399/05/19 

գործը դատավորի կողմից քննվել է գործի ընդդատության համար 

օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի խախտմամբ, մասնավորապես 

դատավորը տվյալ իրադրությունում պարտավոր էր գործը քննել 

քաղաքացիական դատավարության կարգով, քանի որ տվյալ գործով վեճը 

ծագել է մասնավոր շահից բխող աշխատանքային իրավահարաբերու-

թյուններից և միայն այդ իրավահարաբերության սուբյեկտի կարգավիճակը 

դեռևս բավարար չէ պնդելու, որ իրավահարաբերությունը հանրային 

իրավահարաբերություն է, ինչը արձանագրել է նաև ԱՀ վերաքննիչ 

դատարանը 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ի որոշմամբ, մասնավորապես 

նշելով, որ հիմնավոր է համարում հայցադիմումի պատասխանում 

Հանձնաժողովի և Վարչական դատարանի դատական նիստում 

Նախարարության արտահայտած դիրքորոշումները՝ սույն գործը Վարչական 

դատարանի քննությանը ընդդատյա չլինելու մասին: 

Միաժամանակ Դատավորի կողմից թույլ է տրվել ՎԴՕ 90-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 1-ին կետի խախտում, այն է գործի քննությունը տվյալ 

դատարանին ընդդատյա չլինելու պայմանների առկայության դեպքում չի 

կարճել գործի վարույթը, ինչը անելը օրենսդիրը ձևակերպել է ոչ թե որպես 

հայեցողություն, այլ պարտականություն: 

 Կատարված դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումներն 

ուղղակի առարկայազուրկ են դարձրել վերաքննիչ բողոքի մնացած հիմքերն 

ու հիմնավորումները, ինչն արձանագրել է նաև ԱՀ վերաքննիչ դատարանը, 

իսկ գործի վարույթը կարճելու հիմքերի առկայության պայմաններում վճիռ 

կայացնելն իր հերթին համարվում է դատավարական իրավունքի նորմերի 

խախտում կամ սխալ կիրառում՝ համաձայն ՎԴՕ 117.22-րդ հոդվածի 

համաձայն»:  

 Բարձրագույն դատական խորհուրդն ուսումնասիրելով 

եզրակացությունն ու Դատավորի պատասխան դիրքորոշումը, ծանոթանալով 

կարգապահական վարույթի նյութերին, արձանագրում է, որ սույն 

կարգապահական վարույթի շրջանակներում ներկայացված միջնորդության 

մեջ վարույթ հարուցող մարմինը մի քանի անգամ նշել է, որ Դատավորի 

կողմից կատարվել է դատավարական նորմի խախտում և Դատավորի կողմից 

կարգապահական խախտում կատարելու վերաբերյալ եզրահանգման 

հիմքում հիմնականում դնելով ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2020թ. 
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սեպտեմբերի 25-ի որոշումը, որով ամբողջությամբ բեկանվել է ԸԻԴ 0399/05/19 

գործով ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2020թ. 

հուլիսի 9-ի վճիռը և կարճվել է գործի վարույթը, եզրակացության մեջ 

կիրառելով նշված որոշմամբ արտահայտած իրավական եզրահանգումները, 

միաժամանակ նշելով, որ Դատավորը պարտավոր էր գիտակցել իր կողմից 

դատավարական խախտում կատարելու փաստը: Դատավորն իր 

պատասխանում նշել է իր հիմնավորումները և չի ընդունել իր կողմից 

կարգապահական խախտում կատարելու փաստը:  

ԱՀ դատական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

հիմքերն են՝ 

1) արդարադատություն իրականացնելիս նյութական կամ 

դատավարական իրավունքի նորմերը դիտավորությամբ կամ կոպիտ 

անփութությամբ խախտելը. 

2) դատավորի կողմից նույն օրենսգրքով սահմանված վարքագծի 

կանոնները դիտավորությամբ կամ կոպիտ անփութությամբ խախտելը…: 

Նշված իրավանորմերի վերլուծությունից ակնհայտ է դառնում, որ 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքը,  որի 

ապացուցման պարտականությունը դրված է վարույթ հարուցող մարմնի վրա, 

ունի երկու բաղադրիչ. 

1. նյութական, դատավարական կամ վարքագծային նորմի խախտումը, 

2. խախտման կատարումը մեղավորությամբ: 

Եթե Դատավորի կողմից իրավանորմը խախտված լինելը, որպես 

վարույթ հարուցող մարմնի ապացուցման առարկա, հանդիսանում է կոնկրետ 

իրավանորմի դիսպոզիցիայում ամրագրված կանոնով սահմանված պահանջը 

Դատավորի կողմից պահպանած չլինելու փաստը, ապա կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու հիմքի երկրորդ բաղադրիչի՝ մեղքի 

առկայությունը, վարույթ հարուցող մարմինը պետք է ապացուցի՝ բացառելով 

օբյեկտիվ մեղսայնացման հնարավորությունը: 

ԱՀ դատական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ 

դատական ակտի բեկանումը կամ փոփոխումը հիմք չէ այդ ակտը կայացրած 

դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար: 

Նույն հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ արդարադատություն իրականացնելիս 

օրենքի սխալ մեկնաբանությունը, փաստերի և ապացույցների սխալ 

գնահատումը չեն կարող հանգեցնել կարգապահական պատասխանատվու-

թյան՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա կատարվում է դիտավորությամբ 

կամ կոպիտ անփութությամբ: 

Ամփոփելով վերը ներկայացված իրավական վերլուծությունը` 

Բարձրագույն դատական խորհուրդն արձանագրում է հետևյալը. 

1) դատավորին կարգապահական պատասխանատվության 

ենթարկելու հիմքի ապացուցման պարտականությունը դրված է վարույթ 

հարուցող մարմնի վրա, 

2) կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքում 

ներառված են ինչպես իրավախախտման առկայության փաստի 

հաստատումը, այնպես էլ դրա կատարումը դիտավորությամբ կամ կոպիտ 

անզգուշությամբ, 

3) դատավորի նկատմամբ կիրառելի է անմեղության կանխավարկածը, 

4) կարգապահական պատասխանատվության հիմքի բաղադրիչներից 

որևէ մեկի ապացուցվածությունը վիճելի մնալու դեպքում, չհաստատված 

փաստի բացասական հետևանքները կրում է վարույթ հարուցող մարմինը: 

/ԱՀ դատական օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն/: 

Սույն կարգապահական վարույթի շրջանակում, վարույթ հարուցող 

մարմինը չի հիմնավորել, որ Դատավորը թույլ է տվել ԱՀ դատական 

օրենսգրքի վերը շարադրված իրավակարգավորումների իմաստով 
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կարգապահական խախտում, ավելին՝ վարույթ հարուցողը եզրակացության 

հիմքում է դրել ԱՀ վերաքննիչ դատարանի կողմից վճիռը բեկանելու 

վերաբերյալ որոշմամբ նշված դիրքորոշումները, ինչը Բարձրագույն 

դատական խորհուրդը բավարար չի համարում Դատավորի կողմից 

կարգապահական խախտման մասին եզրահանգելու և նրան 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար:  

Բարձրագույն դատական խորհուրդն արձանագրում է նաև, որ 

կարգապահական պատասխանատվության հարցի քննության պահին 

Դատավորը չի ունեցել կարգապահական տույժ: 

Վերոգրյալների հիման վրա և ղեկավարվելով ԱՀ դատական օրենսգրքի 

73-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով, 79-րդ հոդվածով, 131-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին կետով, 132-րդ հոդվածով, Բարձրագույն դատական խորհուրդը 

  

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Արցախ Հանրապետության արդարադատության նախարարի 

միջնորդությունը մերժել: Արցախի Հանրապետության ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Հակոբյանին 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործը 

կարճել: 

2. Սույն որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման 

պահից և վերջնական է: 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ստորագրություն Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

ԱՆԴԱՄՆԵՐ՝  ստորագրություն Դ.ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 

 ստորագրություն Ա.ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Շ.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ № 3-Ն 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 20-Ի ԹԻՎ 03-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը և 38-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետու-

թյան դատարանների նախագահների խորհուրդը` 

               

Ո Ր Ո Շ Ե Ց  

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարանների նախագահ-

ների խորհրդի 2009թ. մարտի 20-ի «Դատական ծառայության հաստիքների 

քանակը և պաշտոնների անվանացանկը հաստատելու մասին» թիվ 03-Ն 

որոշմամբ հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և 

լրացումը. 

1) 29-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 29.1-ին 

կետ` 

  

2) հավելվածի 32-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «2» թիվը 

փոխարինել «1» թվով։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում  2022 թվականի  հունվարի 1-ից: 
 
 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                     Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

 

 
 30 նոյեմբերի 2021թ.                  

 ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

դատարանի աշխատակազմի գրասենյակի ավագ 

մասնագետ 

1 Առաջատար, 1-ին                  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ № 4-Ն 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի ԹԻՎ 20-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 4-րդ կետերը և 38-րդ հոդվածը` Արցախի 

Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհուրդը` 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց  

 

1. Արցախի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհրդի 

2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Դատական կարգադրիչների ծառայության 

հաստիքների քանակը և պաշտոնների անվանացանկը հաստատելու մասին» 

թիվ 20-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

1) դադարեցնել հավելվածի 3-րդ կետի գործողությունը, 

2) 4-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «17» թիվը փոխարինել 

«19» թվով։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում  2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                     Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

 

 
 30 նոյեմբերի 2021թ.                  

 ք. Ստեփանակերտ 
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