
         

          Ա Ր Ց Ա Խ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր  

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 10(401) «28» ապրիլի 2020թ. 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ԵՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

236 «Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի դիմումի 

հիման վրա՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 274-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապա-

տասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ԱՀ 

Գերագույն դատարանի ԳԴՈ-20 որոշումը ………………………….. 
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237 «Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի դիմումի 

հիման վրա՝ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

«ժգ» կետի և 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ Արցախի Հանրա-

պետության Սահմանադրությանը համապատասխանության 

հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ԱՀ Գերագույն դատարանի 

ԳԴՈ-21 որոշումը …………………………............................................. 
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 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

 

238 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

մայիսի 11-ի N 350-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 249-Ն որոշումը ………………….. 
 

 

 

19 

239 «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում 

վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1160-Ն և Արցախի Հանրա-

պետության  կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 11-ի N 

52-Ա  որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 252-Ն որոշումը …............................................... 
 

 

 

 

 

 

47 

240 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 255-Ն որոշումը ………………………………… 
 

 

49 

241 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 256-Ն որոշումը ………………………………… 
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242 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 257-Ն որոշումը ………………………………… 
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243 «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում 

վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1160-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

258-Ն որոշումը …................................................................................... 
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244 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի օգոստոսի 5-ի N 513-Ն  որոշման մեջ լրացումներ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 270-Ն որոշումը ....... 
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245 «Դատավորի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող 

ֆիզիկական արատների և հիվանդությունների ցանկը, 

դատավորի պաշտոնում  նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական 

արատների և հիվանդությունների բացակայության մասին 

տրամադրվող տեղեկանքի ձևը, դատավորի պաշտոնում 

նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների և 

հիվանդությունների բացակայության մասին տեղեկանք 

տրամադրելու կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության  2009 թվականի օգոստոսի 

18-ի N 514-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 271-Ն որոշումը ...................................................    
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246 «Հանրային քննարկումների կազմակերպման և անցկացման 

կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 843-Ն 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության 

N 272-Ն որոշումը ...................................................................................... 
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247 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի մայիսի 14-ի N 301-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 273-Ն 

որոշումը ..................................................................................................... 
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248 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի հուլիսի 15-ի N 510-Ն  որոշման մեջ լրացում և 

փոփոխություն  կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 274-Ն 

որոշումը .....................................................................................................  
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249 «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում 

վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1160-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

278-Ն որոշումը …................................................................................... 
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250 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 286-Ն որոշումը ………………………………… 
 

 

71 

251 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 297-Ն որոշումը ………………………………… 
 

 

72 

252 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 298-Ն որոշումը ………………………………… 
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253 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 299-Ն որոշումը ………………………………… 
 

 

74 

254 «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում 

վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1160-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

300-Ն որոշումը …................................................................................... 
 

 

 

 

 

75 

 ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, 

ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ 
 

 



255 «Նոտարի կողմից նոտարական գործողություններ 

իրականացնելու կարգը սահմանելու  և  Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2005 

թվականի հոկտեմբերի 5-ի թիվ 203 հրամանն ուժը կորցրած  

ճանաչելու  մասին» ԱՀ արդարադատության նախարարի N 33-Ն 

հրամանը…................................................................................................ 
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256 «Անհատ ձեռնարկատեր Արմենուհի Հարությունյանին տրված 

լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ առողջապա-

հության նախարարի N 118-Ա հրամանը …………………………….. 

 

 

112 
 

257 «Անհատ ձեռնարկատեր Ռումելլա Հարությունյանին տրված 

լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ առողջապա-

հության նախարարի N 126-Ա հրամանը …………………………….. 
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258 ««ՎԱԷԼԷՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ  

ընկերությանը դեղատնային գործունեության իրականացման 

լիցենզիա տալու մասին» ԱՀ առողջապահության նախարարի N 

127-Ա հրամանը ……………………………............................................. 
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259 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 78-Ա հրամանը....................................................................................... 
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260 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 79-Ա հրամանը........................................................................................ 
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261 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 83-Ա հրամանը....................................................................................... 
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262 Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 84-Ա հրամանը........................................................................................ 
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263 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 91-Ա հրամանը....................................................................................... 
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264 Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 92-Ա հրամանը........................................................................................ 
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265 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 100-Ա հրամանը...................................................................................... 
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ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ  

ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 

274-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ 

ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 

 

ք.Ստեփանակերտ                               27-ին ապրիլի 2020թ. 

 

 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ՝ 

Գերագույն դատարան)՝ կազմով` Ն.Նարիմանյանի (նախագահող), 

Ի.Կարապետյանի (զեկուցող), Ա.Աբրահամյանի, Հ.Աբրահամյանի, 

Գ.Գրիգորյանի, Հ.Խաչատրյանի, Կ.Ղարայանի, 

համաձայն Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության (այսուհետ՝ 

Սահմանադրություն) 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, 142-րդ հոդվածի 

4-րդ մասի, «Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 14-րդ 

և 59-րդ հոդվածների, դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց 

Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի դիմումի հիման վրա՝ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 274-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 

գործը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության 

օրենսգիրքը (այսուհետ, նաև՝ Օրենսգիրք) Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել 

է 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, Հանրապետության Նախագահի կողմից 

ստորագրվել՝ 2008 թվականի դեկտեմբերի 30-ին և ուժի մեջ է մտել 2009 

թվականի հունվարի 1-ից: 

Օրենսգրքի 274-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ դատախազը բողոքը 

ստանալու պահից յոթ օրվա ընթացքում որոշում է կայացնում բողոքը 

մերժելու կամ բավարարելու մասին: Կայացված որոշման պատճենն 

անհապաղ ուղարկվում է բողոքը ներկայացնող անձին: Գործով վարույթը 

կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հետ կապված բողոքը 

մերժելու մասին դատախազի որոշումը դրա պատճենն ստանալու պահից յոթ 

օրվա ընթացքում կարող է բողոքարկվել դատարան: 

Օրենսգրքի 274-րդ հոդվածը փոփոխության չի ենթարկվել: 

Գործի քննության առիթն Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ 

դատարանի (այսուհետ՝ նաև Դիմող կամ Վերաքննիչ դատարան) 2020 

թվականի հունվարի 23-ին Գերագույն դատարան մուտքագրված դիմումն է: 

Գերագույն դատարանի 2020 թվականի մարտի 4-ի ԳԴԱՈ-25 

աշխատակարգային որոշմամբ գործն ընդունվել է քննության, գործով 

դատավարությանը որպես պատասխանող կողմ է ներգրավվել Արցախի 

Հանրապետության Ազգային ժողովը (այսուհետ, նաև՝ Պատասխանող): 

Ուսումնասիրելով դիմումը, պատասխանող կողմի` գրավոր 

բացատրությամբ արտահայտած դիրքորոշումը, վերլուծելով Օրենսգրքի 

համապատասխան դրույթը, վերջինիս հետ փոխկապակցված օրենսդրության 

այլ նորմեր և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը՝ Գերագույն դատարանը 

 

 

 

 



Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Դիմողի դիրքորոշումը 

Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ քրեական նյութով կիրառման 

ենթակա՝ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 274-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասում ամրագրված` «Գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական 

հետապնդումը դադարեցնելու հետ կապված բողոքը մերժելու մասին 

դատախազի որոշումը դրա պատճենն ստանալու պահից յոթ օրվա ընթացքում 

կարող է բողոքարկվել դատարան» դրույթը, նույն օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի 

3-րդ մասի իրավակարգավորման հետ անհամապատասխանության 

պայմաններում, առերևույթ հակասում է Սահմանադրության 61-րդ և 63-րդ 

հոդվածների 1-ին մասերին՝ այն պատճառաբանությամբ, որ ԼՂՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 274-րդ և 301-րդ հոդվածներով նույն բնույթի և 

նույն հատկանիշներով որոշումների բողոքարկման համար օրենսդրի կողմից 

սահմանված են երկու տարբեր ժամկետներ, որոնց մեջ չկողմնորոշվելու 

դեպքում անձը զրկվում է նյութական իրավունքի պաշտպանության 

հնարավորությունից: 

Վերաքննիչ դատարանի գնահատմամբ՝ ԼՂՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 274-րդ հոդվածի 1-ին մասով քրեական գործով վարույթը կարճելու 

կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումը բողոքարկելու 

համար սահմանվել է միայն վերադաս դատախազին 7 օրվա ընթացքում 

դիմելու իրավունք, իսկ նույն հոդվածի 2-րդ մասով՝ ևս 7 օր ժամկետ՝ 

դատարան բողոքարկելու համար, սակայն նշված նորմում իմպերատիվ 

պահանջ է հենց դատախազի, այլ ոչ թե քննիչի որոշման բողոքարկումը: 

Չնայած նրան, որ 274-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ որոշումը վերադաս 

դատախազին բողոքարկելու, և 2-րդ մասի՝ վերադաս դատախազի որոշումը 

դատարան բողոքարկելու դրույթներն իմպերատիվ չեն, դրանցում միանգամից 

դատարան դիմելու համար ստույգ ժամկետ չնշելը հանգեցնում է նրան, որ 

դատական պրակտիկայում պետք է կարծիք ձևավորվի առ այն, որ 

իրավունքների պաշտպանության ժամկետ է սահմանված 14 օր՝ 7 օր 

վերադաս դատախազին դիմելու և 7 օր ստանալու պահից վերադաս 

դատախազի որոշումը դատարան բողոքարկելու համար: Ըստ Վերաքննիչ 

դատարանի՝ նման անհստակությունը հանգեցնում է կոնկրետ իրավունքի 

խախտման: 

Գտնելով, որ դատարանի վարույթում գտնվող քրեական նյութով բերված 

վերաքննիչ բողոքի քննությունը հնարավոր է միայն վիճարկվող իրավական 

նորմի կիրառմամբ, Վերաքննիչ դատարանը 2020 թվականի հունվարի 22-ի 

որոշմամբ, հիմք ընդունելով ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-

րդ հոդվածի 2-րդ մասը, «Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ 

օրենքի 59-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, ԸԻԴ/0027/11/19 քրեական նյութի վարույթը 

կասեցրել է՝ մինչև Գերագույն դատարանի կողմից օրենքով սահմանված 

կարգով հարցին ընթացք տալու արդյունքներով ընդունած որոշումն ուժի մեջ 

մտնելը: 

 

2.Պատասխանողի դիրքորոշումը 

Ըստ  Պատասխանողի՝ Օրենսգրքի 274-րդ հոդվածի 2-րդ և 301-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասերի միջև առկա է ժամկետային իրավակարգավորման 

անհամապատասխանություն: Խնդրահարույց հարցի իրավաչափ լուծման և 

հակասության կարգավորման հաղթահարման նպատակով անհրաժեշ-

տություն է առաջանում կատարել օրենսդրական փոփոխություններ: 

 

3. Գործի շրջանակներում պարզման ենթակա հանգամանքները 

Սույն գործի շրջանակներում, վիճարկվող նորմի սահմանադրա-

կանությունը գնահատելիս, Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է համարում, 

մասնավորապես, պարզել. ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 274-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասում առկա օրենսդրական կարգավորումը երաշխավորու՞մ 



է արդյոք Սահմանադրության 61-րդ և 63-րդ հոդվածներով սահմանված՝ 

յուրաքանչյուրի իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ դատական 

պաշտպանության և արդար դատաքննության իրավունքները: 

 

4.Գերագույն դատարանի իրավական դիրքորոշումը 

4.1. Սահմանադրության 140-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 

Գերագույն դատարանն իրականացնում է սահմանադրական արդարադատու-

թյուն՝ ապահովելով Սահմանադրության գերակայությունը: 

Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ յուրաքան-

չյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ դատական 

պաշտպանության իրավունք: 

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: 

Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ պետությունն 

ապահովում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանությունը՝ միջազգային իրավունքի 

հանրաճանաչ սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան: 

Վկայակոչված սահմանադրական նորմերի համակարգային 

վերլուծությունից հետևում է, որ Արցախի Հանրապետությունն իրավական 

պետություն է, որում, որպես սահմանադրական կարգի հիմնական սկզբունք, 

երաշխավորված է պետական, այդ թվում` դատական իշխանության 

իրականացումը՝ Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան: 

Սահմանադրությունը երաշխավորում է յուրաքանչյուրի՝ քաղաքացու, 

օտարերկրյա քաղաքացու և քաղաքացիություն չունեցող անձի իրավունքների 

և ազատությունների պաշտպանությունը: Իրավունքների և ազատությունների 

արդյունավետ պաշտպանությունը երաշխավորող սահմանադրական նման 

դրույթները բխում են մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային 

հանրահայտ փաստաթղթերի պահանջներից, ինչպիսիք են՝ Մարդու 

իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական 

կոնվենցիան: 

4.2. Դատական պաշտպանության և արդար դատաքննության 

իրավունքները, լինելով մարդու և քաղաքացու անօտարելի իրավունքներ, նրա 

մյուս իրավունքներն ու ազատություններն ապահովող երաշխիք, էական տեղ 

են զբաղեցնում մարդու իրավունքների շարքում, որոնց գոյության գլխավոր 

նախապայմանն ամենից առաջ պետության՝ յուրաքանչյուր խախտված 

իրավունք որոշակի ընթացակարգով վերականգնելու պարտականությունն է: 

Եթե բացակայում է իրավունքների պաշտպանության և վերականգնման 

արդյունավետ ընթացակարգը, ապա օրենսդրությամբ ամրագրված 

ցանկացած այլ իրավունք ընդամենը հռչակագրային դրույթ է: 

Դիմողը բարձրացնում է Օրենսգրքի երկու նորմերի՝ Օրենսգրքի 274-րդ 

հոդվածի  2-րդ մասի և 301-րդ հոդվածի 3-րդ մասի միջև հակասությունները 

վերացնելու խնդիր: Վերջինս դրսևորվում է նրանում, որ, ի տարբերություն 

Օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված՝ բողոքը 

ներկայացնելուց հետո մեկ ամսվա ժամկետը լրանալու օրվանից դատարան 

դիմելու համար սահմանված մեկամսյա ժամկետի, վիճարկվող նորմը 

պահանջում է քրեական գործով վարույթը կարճելու որոշման դեմ բողոքի 

քննության արդյունքում դատախազի ընդունած որոշումը դատարան 

բողոքարկել յոթնօրյա ժամկետում: 

Անդրադառնալով Օրենսգրքի վիճարկվող դրույթի՝ արդյունավետ 

դատական պաշտպանության և արդար դատաքննության իրավունքների 

խախտման առումով Սահմանադրությանը հակասելու հարցին՝ Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է հետևյալը. 

Օրենսգրքի՝ «Դատական վերահսկողության ոլորտը» վերտառությամբ 

289-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ դատարանը, սույն օրենսգրքով 



սահմանված դեպքերում և կարգով, քննում է հետաքննության մարմինների, 

քննիչի, դատախազի և օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն 

իրականացնող մարմինների որոշումների և գործողությունների 

օրինականության վերաբերյալ բողոքները: 

Օրենսգրքի՝ «Հետաքննության մարմնի աշխատակցի, քննիչի, 

դատախազի և օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող 

մարմինների անօրինական և անհիմն որոշումների և գործողությունների 

բողոքարկումը դատարան» վերտառությամբ 301-րդ հոդվածի 3-րդ մասը 

սահմանում է. «Բողոքը կարող է ներկայացվել վարույթն իրականացնող 

մարմնի գտնվելու վայրի դատարան՝ այն մերժելու մասին տեղեկություն 

ստանալու կամ, եթե դրա վերաբերյալ պատասխան չի ստացվել, բողոք 

ներկայացնելուց հետո մեկ ամսվա ժամկետը լրանալու օրվանից՝ մեկ ամսվա 

ընթացքում»: 

Վերը նշված իրավական նորմերի բովանդակությունից բխում է, որ 

մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողությունը 

դատավարական օրենքով նախատեսված միջոցների համակարգ է, որն 

ուղղված է դատական իշխանության սահմանադրական գործառույթների 

իրականացմանը գործի մինչդատական վարույթում՝ նպատակ ունենալով 

թույլ չտալու անձի իրավունքների և ազատությունների անօրինական ու 

չհիմնավորված սահմանափակումներ, ինչպես նաև վերականգնելու 

խախտված իրավունքներն ու ազատությունները: Դատական կարգով 

բողոքարկման ենթակա որոշումների ցանկը, ի թիվս այլնի, սահմանված է 

Օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, որի համաձայն՝ դատարան կարող 

են բողոքարկվել հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումներն 

ընդունելուց, քրեական գործ հարուցելուց հետաքննության մարմնի, քննիչի և 

դատախազի հրաժարվելը, ինչպես նաև քրեական գործը կասեցնելու, 

կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումները՝ 

սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում: Օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի 3-

րդ մասը սահմանում է նշված որոշումների դատարան բողոքարկման 

ժամկետը, որը մեկ ամիս է: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ քրեական դատավարական 

հարաբերություններում, ելնելով քրեական դատավարության հանրային 

բնույթից, դատավարության յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի իմանալ 

իր կարգավիճակից բխող իրավունքների և պարտականությունների, այդ 

թվում՝ քրեական վարույթն իրականացնող մարմինների որոշումների դեմ 

բողոք ներկայացնելու իրավունքի մասին: Նշված իրավունքին 

համապատասխանում է քրեական վարույթն իրականացնող մարմինների 

պարտականությունը՝ դատավարության յուրաքանչյուր մասնակցին 

պարզաբանելու նրա իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ թվում՝ 

վարույթն իրականացնող մարմինների որոշումների դեմ բողոք 

ներկայացնելու իրավունքը: 

4.3. Սահմանադրության 79-րդ հոդվածի համաձայն՝ հիմնական 

իրավունքներն ու ազատությունները սահմանափակելիս օրենքները պետք է 

սահմանեն այդ սահմանափակումների հիմքերը և ծավալը, լինեն բավարար 

չափով որոշակի, որպեսզի այդ իրավունքների և ազատությունների կրողները 

և հասցեատերերն ի վիճակի լինեն դրսևորելու համապատասխան վարքագիծ: 

Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքով հաստատվել է, որ 

«օրենքի որակը» ենթադրում է, որ ազգային օրենքը պետք է բավարար կերպով 

հասանելի լինի, հստակ և կիրառման մեջ կանխատեսելի՝ կամայականության 

բոլոր տեսակի ռիսկերից խուսափելու համար: «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի սահմանած «օրինականության» չափանիշն այսպիսով 

պահանջում է, որ բոլոր օրենքները լինեն բավարար չափով հստակ, որպեսզի 

յուրաքանչյուր ոք (անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ անձի արհեստավարժ 

օգնությամբ) հնարավորություն ունենա օբյեկտիվորեն կանխատեսելու 

համապատասխան գործողությունների հետևանքները: 



Գերագույն դատարանը փաստում է, որ պետք է երաշխավորել 

իրավական որոշակիության սահմանադրական սկզբունքի լիարժեք 

իրացումը, իրավակիրառողի համար իրավակարգավորումները դարձնել 

առավել հստակ ու կանխատեսելի: Իրավական նորմի որոշակիության 

ընդհանուր չափանիշը, նրա հստակությունը բխում է օրենքի և դատարանի 

առջև բոլորի հավասարության սկզբունքից, քանի որ այդպիսի 

հավասարությունը միայն կարող է ապահովել իրավական նորմի միատեսակ 

ընկալման և մեկնաբանման պայմանները բոլոր իրավակիրառողների կողմից: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Օրենսգրքի 274-րդ և 301-րդ 

հոդվածներում նույն բնույթի և նույն հատկանիշներով որոշումների 

բողոքարկման համար օրենսդիրը սահմանել է երկու տարբեր ժամկետներ: 

Ընդ որում, վիճարկվող իրավական նորմում որևէ ժամկետ սահմանված չէ 

նախաքննության մարմնի որոշումն անմիջապես դատարան բողոքարկելու 

համար, նախատեսված է յոթնօրյա ժամկետ միայն դատախազի որոշումների 

բողոքարկման համար: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալ իրավակարգավորումը՝ Գերագույն 

դատարանը հարկ է համարում, անդրադառնալով Օրենսգրքի 274-րդ և 301-րդ 

հոդվածների հարաբերակցության խնդրին՝ ժամկետային կարգի սահմանման 

առնչությամբ, արձանագրել, որ Օրենսգրքի 301-րդ հոդվածը սահմանում է 

բողոքարկման ընդհանուր կարգ, ու եթե օրենսդիրը նախատեսում է 301-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասում սահմանված ընդհանուր կարգից շեղում այլ 

իրավադրույթներում, ապա իրավական անորոշությունից խուսափելու համար 

անհրաժեշտ էր թեկուզ հավելել՝ «...եթե սույն օրենսգրքով այլ բան 

նախատեսված չէ» բառակապակցությունը: 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքի    46-րդ հոդվածը սահմանում է. «1. Նորմատիվ իրավական ակտերի 

նորմերի միջև կոլիզիաների դեպքում, ըստ հերթականության, կիրառվում են 

հետևյալ կանոնները, ընդ որում, յուրաքանչյուր հաջորդ կանոնը կիրառվում է, 

եթե կիրառելի չէ նախորդ կանոնը՝ 

1) գործում է ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ 

իրավական ակտի նորմը. 

2) ընդհանուր նորմի և հատուկ նորմի միջև կոլիզիաների դեպքում 

գործում է հատուկ նորմը, սակայն եթե նորմատիվ իրավական ակտն ունի 

ընդհանուր և հատուկ մասեր, ապա այդ մասերի նորմերի միջև կոլիզիայի 

դեպքում գործում են ընդհանուր մասի նորմերը. 

3) գործում են ավելի վաղ ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական ակտի 

նորմերը. 

4) գործում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար 

բարենպաստ նորմատիվ իրավական ակտի նորմը, եթե այդ նորմի կիրառմամբ 

չեն շոշափվում այլ անձանց իրավունքները կամ օրինական շահերը»: 

Վերը նշված օրենքի լույսի ներքո ևս գնահատելով Դիմողի առաջ քաշած 

հարցադրումը` Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Օրենսգրքի 274-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 301-րդ հոդվածի 3-րդ մասի դրույթները՝ որպես 

մասնակիի և ընդհանուրի հարաբերակցում, հստակ չեն 

փոխհամաձայնեցված, և քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական 

հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշման բողոքարկման ժամկետ պետք 

է հաշվել մեկամսյա ժամկետը, այլ ոչ թե՝ յոթնօրյա: Գերագույն դատարանի 

նման իրավական դիրքորոշումը բխում է «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» ԱՀ օրենքով սահմանված կոլիզիոն կանոնից, քանի որ Օրենսգրքի 

301-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված բողոքարկման մեկամսյա 

ժամկետը անձի համար ավելի նախընտրելի է, քան 274-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով սահմանված յոթնօրյա ժամկետը: 

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ Գերագույն դատարանը հարկ է համարում 

արձանագրել, որ պետության իրավական անվտանգության ներքին 

սպառնալիքները վերաբերում են իրավական ողջ համակարգում առկա 

բացերին, անհստակություններին, ներքին հակասություններին: Սահմանա-



դրաիրավական պահանջն այն է, որ արդարադատություն իրականացնելու 

ճանապարհով դատարանները նպաստեն օրենքի բացերի հաղթահարմանը, 

իրավական որոշակիության երաշխավորմանը, պաշտպանեն մարդու և 

քաղաքացու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները, երաշխավորեն 

օրենքի միատեսակ կիրառումը: 

Նշվածներից բխում է նաև, որ մինչդատական վարույթում 

համապատասխան մարմինների ընդունած միաբնույթ որոշումների 

բողոքարկման համար հստակ (միատեսակ) ժամկետներ սահմանելը 

պահանջում է համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ: 

Վերոգրյալի հիման վրա Գերագույն դատարանը գտնում է, որ, մինչև 

օրենսդրի կողմից համապատասխան փոփոխություններ կատարելը, 

վիճարկվող իրավադրույթը պետք է կիրառվի սույն որոշմամբ արտահայտած 

իրավական դիրքորոշումներին համապատասխան: 

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից, հիմք ընդունելով 

Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը, 142-րդ հոդվածի 

4-րդ մասը, 143-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով «Սահմանադրական 

դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 50-րդ, 51-րդ և 59-րդ հոդվածներով՝ 

Գերագույն դատարանը 
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1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 274-րդ հոդվածի 2-րդ մասում ամրագրված՝ «Գործով վարույթը 

կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հետ կապված բողոքը 

մերժելու մասին դատախազի որոշումը դրա պատճենն ստանալու պահից յոթ 

օրվա ընթացքում կարող է բողոքարկվել դատարան» դրույթը՝ նույն օրենսգրքի 

301-րդ հոդվածի 3-րդ մասի իրավակարգավորման հետ անհամապատաս-

խանության պայմաններում, ճանաչել Սահմանադրության 61-րդ և 63-րդ 

հոդվածներին հակասողֈ 

2. Հաշվի առնելով, որ տվյալ խնդրի իրավաչափ լուծումը և հակասական 

իրավակարգավորման հաղթահարումը նաև օրենսդրական 

փոփոխությունների անհրաժեշտություն է ենթադրում, ինչպես նաև նկատի 

ունենալով, որ սույն որոշման եզրափակիչ մասի 1-ին կետում 

Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված նորմի անմիջական 

անվավերությունն անխուսափելիորեն կառաջացնի անբարենպաստ 

հետևանքներ մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով՝ 

Սահմանադրության 143-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և «Սահմանադրական 

դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 56-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 4-րդ կետի, 

18-20-րդ մասերի հիմքերով սույն որոշման մեջ Սահմանադրությանը 

հակասող ճանաչված իրավանորմի ուժը կորցնելու վերջնաժամկետ 

սահմանել 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ը: 

3. Սահմանադրության 143-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն 

որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահիցֈ 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ`                                          Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

 

 

27 ապրիլի 2020 թվականի 

ԳԴՈ-20 

 

 
 
 

 



ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ 

 ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 33-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ 

«ԺԳ» ԿԵՏԻ ԵՎ 34-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 3-ՐԴ ՄԱՍԻ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 

 

ք.Ստեփանակերտ                               27-ին ապրիլի 2020թ. 

 

 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ՝ 

Գերագույն դատարան)՝ կազմով՝ Ն.Նարիմանյանի (նախագահող), 

Գ.Գրիգորյանի (զեկուցող), Ա.Աբրահամյանի, Հ.Աբրահամյանի, 

Հ.Խաչատրյանի, Ի.Կարապետյանի, Կ.Ղարայանի, 

համաձայն Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 

(այսուհետ, նաև՝ Սահմանադրություն) 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, 

142-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, «Սահմանադրական դատավարության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 14-րդ և 59-րդ հոդվածների, դռնբաց նիստում գրավոր 

ընթացակարգով քննեց Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 

դիմումի հիման վրա՝ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 33-

րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժգ» կետի և 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 

որոշելու վերաբերյալ գործը: 

Գործի քննության առիթն Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ 

դատարանի (այսուհետ, նաև՝ Դիմող) 2020 թվականի հունվարի 30-ին 

Գերագույն դատարան մուտքագրված դիմումն է, որով ներկայացվել է նույն 

դատարանի 2020 թվականի հունվարի 29-ի` ԸԻԴ/2521/02/19 քաղաքացիական 

գործի վարույթը՝ Գերագույն դատարան դիմելու նպատակով կասեցնելու 

մասին որոշումը: 

Գերագույն դատարանի 2020 թվականի մարտի 4-ի թիվ 27 

աշխատակարգային որոշմամբ գործն ընդունվել է քննության, գործով 

դատավարությանը որպես պատասխանող կողմ է ներգրավվել Արցախի 

Հանրապետության Ազգային ժողովը (այսուհետ, նաև՝ Պատասխանող): 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքն (այսուհետ, նաև՝ Օրենք) Ազգային ժողովի կողմից 

ընդունվել է 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ին, Հանրապետության Նախագահի 

կողմից ստորագրվել և ուժի մեջ է մտել 2003 թվականի դեկտեմբերի 27-ին: 

Օրենքի 33-րդ հոդվածը բազմիցս ենթարկվել է փոփոխությունների և 

լրացումների, սակայն վիճարկվող դրույթը երբեք չի փոփոխվել: 

Օրենքի 34-րդ հոդվածի վիճարկվող դրույթը փոփոխվել է 2010 թվականի 

մարտի 12-ի ՀՕ-10-Ն օրենքով: 
Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժգ» կետի համաձայն՝ 

քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերն են՝ 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու՝ նույն օրենքով 

սահմանված առավելագույն տարիքը լրանալը, իսկ աշխատակազմի 

ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու՝ նույն օրենքով սահմանված ժամկետը 

լրանալը: 

Օրենքի 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ քաղաքացիական 

ծառայող համարվող աշխատակազմի ղեկավարը նշանակվում է չորս տարի 

ժամկետով: Այդ ժամկետը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն 



ունեցող պաշտոնատար անձը (մարմինը) կարող է երկարաձգել, բայց ոչ 

ավելի, քան նրա 65 տարին լրանալը: 

Ուսումնասիրելով դիմումը, պատասխանող կողմի՝ գրավոր 

բացատրությամբ արտահայտած դիրքորոշումը, վերլուծելով Օրենքի 

համապատասխան դրույթները, վերջիններիս հետ փոխկապակցված 

օրենսդրության այլ նորմեր և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը՝ Գերագույն 

դատարանը 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Դիմողի դիրքորոշումը 

Վերաքննիչ դատարանն իր դիմումում ներկայացված դիրքորոշումը 

հիմնավորել է հետևյալ պատճառաբանությամբ. 

Oրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժգ» կետի համաձայն՝ քաղաքա-

ցիական ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերն են՝ քաղաքացիական 

ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու՝ սույն օրենքով սահմանված 

առավելագույն տարիքը լրանալը, իսկ աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնն 

զբաղեցնելու՝ սույն օրենքով սահմանված ժամկետը լրանալը: 

Օրենքի՝ «Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու 

առավելագույն տարիքը» վերնագրով 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է, 

որ քաղաքացիական ծառայող համարվող աշխատակազմի ղեկավարը 

նշանակվում է չորս տարի ժամկետով: Այդ ժամկետը նրան պաշտոնի 

նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը (մարմինը) կարող 

է երկարաձգել, բայց ոչ ավելի, քան նրա 65 տարին լրանալը: 

Oրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետը սահմանում է, որ 

քաղաքացիական ծառայությունը քաղաքական ուժերի հարաբերակցության 

փոփոխությունից անկախ մասնագիտական գործունեություն է, որը 

կատարվում է սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված 

մարմիններում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

այդ մարմիններին վերապահված խնդիրների և գործառույթների 

իրականացման նպատակով: 

Օրենքի 5-րդ հոդվածի «բ» կետը սահմանում է քաղաքացիական 

ծառայության կայունությունը, իսկ «գ» կետը՝ քաղաքացիական ծառայողներին 

ներկայացվող հիմնական պահանջների միասնականությունը և օրենքի առջև 

քաղաքացիական ծառայողների իրավահավասարությունը՝ որպես 

քաղաքացիական ծառայության հիմնական սկզբունք: 

Նշված կարգավորումից պարզ է դառնում, որ, ի տարբերություն 

քաղաքացիական այլ ծառայողների, աշխատակազմի ղեկավար հանդիսացող 

քաղաքացիական ծառայողը մինչև 65 տարին լրանալը կարող է 

պաշտոնավարել միայն նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող 

պաշտոնատար անձի հայեցողությունից կախված, ընդ որում, որպես կանոն, 

վերջինս հանդիսանում է քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնատար 

անձ, ուստի աշխատակազմի ղեկավարի՝ մինչև 65 տարին լրանալը 

պաշտոնավարումը կախվածության մեջ է դրվում քաղաքական կամքից, որը 

հակասում է քաղաքացիական  ծառայության  կայունության սկզբունքին, 

ինչպես նաև նույն իրավական կարգավիճակ ունեցող այլ քաղաքացիական 

ծառայության պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների համեմատ 

անհավասար և տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերվում աշխատակազմի 

ղեկավար հանդիսացող քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ, ընդ որում, 

այդ տարբերակված մոտեցումը որևէ իրավական նորմով չի հիմնավորվում, 

ուստի զուրկ է օբյեկտիվ հիմքից և իրավաչափ նպատակից: 

Սահմանադրության՝ «Խտրականության արգելքը» վերտառությամբ 29-

րդ հոդվածով սահմանվում է, որ խտրականությունը, կախված սեռից, 

ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական 

հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ 

հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային 



վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ 

սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից, արգելվում է: 

Վերաքննիչ դատարանը շեշտել է վիճարկվող իրավադրույթների 

առերևույթ հակասելը նաև Սահմանադրության 79-րդ հոդվածին, ըստ որի՝ 

հիմնական իրավունքները և ազատությունները սահմանափակելիս 

օրենքները պետք է սահմանեն այդ սահմանափակումների հիմքերը և ծավալը, 

լինեն բավարար չափով որոշակի, որպեսզի այդ իրավունքների և 

ազատությունների կրողները և հասցեատերերն ի վիճակի լինեն դրսևորելու 

համապատասխան վարքագիծ: 

Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ իրավական որոշակիության 

սկզբունքը հանդիսանում է Սահմանադրության 1-ին հոդվածով ամրագրված 

իրավական պետության և, հատկապես, վերջինիս կարևորագույն 

հատկանիշներից` իրավունքի գերակայության գլխավոր պահանջներից մեկը, 

և հիշյալ սահմանադրաիրավական սկզբունքի գործողությունը տարածվում է 

բոլոր օրենքների վրա` անկախ այն հանգամանքից, թե վերջիններս ունեն 

հիմնական իրավունք սահմանափակող, թե հիմնական իրավունքի իրացումը 

կարգավորող բնույթ: 

Այսինքն, ըստ Վերաքննիչ դատարանի, որևէ իրավական նորմ չի կարող 

համարվել «օրենք», եթե ձևակերպված չէ բավարար աստիճանի 

հստակությամբ, որը թույլ տա քաղաքացուն դրա հետ համատեղելու իր 

վարքագիծը, վերջինս պետք է լինի բավականաչափ մատչելի՝ իրավունքի 

սուբյեկտները պետք է համապատասխան հանգամանքներում 

հնարավորություն ունենան կողմնորոշվելու, թե տվյալ դեպքում ինչ 

իրավական նորմեր են կիրառվում, օրենսդրության մեջ օգտագործվող 

հասկացությունները պետք է լինեն հստակ, որոշակի և չհանգեցնեն 

տարաբնույթ մեկնաբանությունների կամ շփոթության: 

Նշված մեկնաբանությունների շրջանակներում՝ Վերաքննիչ 

դատարանը խնդրել է որոշել Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժգ» կետի և 

34-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համապատասխանությունն Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությանը: 

 

2. Պատասխանողի դիրքորոշումը 

Վկայակոչելով վիճարկվող իրավադրույթները՝ Պատասխանող կողմը 

նշել է, որ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում առկա է 

աշխատակազմի ղեկավար հանդիսացող քաղաքացիական ծառայողի 

նկատմամբ տարբերակված մոտեցում՝ քաղաքացիական ծառայության այլ 

պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների համեմատությամբ և 

գտել, որ խնդրահարույց հարցի լուծման համար անհրաժեշտ է 

համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում: 

 

3. Գործի շրջանակներում պարզման ենթակա հանգամանքները 

Սույն գործի շրջանակներում, վիճարկվող նորմի 

սահմանադրականությունը գնահատելիս, Գերագույն դատարանն 

անհրաժեշտ է համարում, մասնավորապես, պարզել. 

- ինչպիսի կառուցակարգեր է նախատեսել Օրենքն աշխատակազմի 

ղեկավարի և քաղաքացիական ծառայության այլ պաշտոններ զբաղեցնող 

անձանց պաշտոնից ազատելու կարգի և պայմանների վերաբերյալ. 

-համապատասխանում են արդյոք Օրենքի վիճարկվող 

իրավադրույթներն Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը: 

 

4.Գերագույն դատարանի իրավական դիրքորոշումը 

Օրենքի 5-րդ հոդվածը սահմանում է քաղաքացիական ծառայության 

սկզբունքները, որոնց թվին են դասվում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրության, օրենքների գերակայությունը, մարդու և քաղաքացու 

իրավունքների և ազատությունների առաջնահերթությունը, քաղաքացիական 

ծառայության կայունությունը, քաղաքացիական ծառայողներին ներկայացվող 



հիմնական պահանջների միասնականությունը և օրենքի առջև 

քաղաքացիական ծառայողների հավասարությունը...: 

Օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ քաղաքացիական 

ծառայության պաշտոնում նշանակվող անձն անփոփոխելի է, բացառությամբ 

սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 3-րդ կետով նախատեսված դեպքի: 

Oրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժգ» կետի համաձայն՝ քաղաքացիա-

կան ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերն են՝ քաղաքացիական 

ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու՝ սույն օրենքով սահմանված 

առավելագույն տարիքը լրանալը, իսկ աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը 

զբաղեցնելու՝ սույն օրենքով սահմանված ժամկետը լրանալը: 

Օրենքի՝ «Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու 

առավելագույն տարիքը» վերնագրված 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում 

է, որ քաղաքացիական ծառայող համարվող աշխատակազմի ղեկավարը 

նշանակվում է չորս տարի ժամկետով: Այդ ժամկետը նրան պաշտոնի 

նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը (մարմինը) կարող 

է երկարաձգել, բայց ոչ ավելի, քան նրա 65 տարին լրանալը: 

Օրենքի նշված հոդվածի 3-րդ մասը փոփոխության է ենթարկվել 2010 

թվականի մարտի 12-ի ՀՕ-10-Ն օրենքով, ըստ որի՝ Օրենքի 34-րդ հոդվածի 3-

րդ մասից հանվել են «մեկ անգամ՝ չորս տարի ժամկետով» բառերը: 

Մեկնաբանելով նշված իրավադրույթները, Գերագույն դատարանը 

փաստում է, որ Օրենքը պաշտոնավարման ժամկետային սահմանափակում է 

նախատեսել միայն աշխատակազմի ղեկավար հանդիսացող 

քաղաքացիական ծառայողների համար: Ընդ որում, սահմանվել է նաև այդ 

ժամկետի երկարացման հայեցողական հնարավորություն: Նշվածները 

դիտարկելով խտրականության արգելքի և իրավական որոշակիության 

սահմանադրական սկզբունքների տեսանկյունից, Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է հետևյալը. 

Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ պետությունն 

ապահովում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանությունը՝ միջազգային իրավունքի 

հանրաճանաչ սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան: 

Սահմանադրության 29-րդ հոդվածն ամրագրում է. «Խտրականությունը՝ 

կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, 

գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, 

քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը 

պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, 

տարիքից, անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից, 

արգելվում է»: 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ խտրականությունն ընդհանուր 

իրավական տերմին է, որը նշանակում է պետության, իրավաբանական կամ 

ֆիզիկական անձանց իրավունքների սահմանափակում կամ ոտնահարում՝ 

այդ կամ այլ պետությունների, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց 

համեմատությամբ: Խտրականությունն իր բոլոր ձևերով արգելվում է 

ժողովրդավարական պետությունների ներքին, ինչպես նաև միջազգային 

իրավունքով: Վկայակոչված սահմանադրական նորմից հետևում է, որ 

Սահմանադրությունն արգելում է խտրականությունը: 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 28-րդ հոդվածը 

հռչակում է օրենքի առջև բոլորի հավասարությունը: 

Օրենքի առջև հավասարության և խտրականության բացառման 

սահմանադրական սկզբունքները բոլորի համար սահմանում են իրավունքնե-

րի ու ազատությունների իրացման հավասար հնարավորություններ: Ուստի, 

օրենքում խտրականության ցանկացած դրսևորում այն անխուսափելիորեն 

դարձնում է Սահմանադրությանը չհամապատասխանող: Օրենքի առջև 

բոլորի հավասարության սկզբունքը դառնում է ցանկացած խտրականության 

վերացման պահանջ, ինչը ենթադրում է, որ օրենքում չեն կարող լինել որևէ 

տարբերության, բացառության կամ նախապատվության հնարավորու-



թյուններ, որոնք հիմնված են անձնական որևէ հատկանիշի վրա, որովհետև 

այդպիսի մոտեցումը հանգեցնում է մարդու և քաղաքացու իրավական 

հնարավորությունների հավասարության վերացմանը կամ խախտմանը: 

Հավասարության ապահովումը երաշխավորում է պաշտպանություն 

խտրականության ցանկացած դրսևորումից և միաժամանակ արգելում է 

միևնույն խմբին պատկանող անձանց իրավունքների նկատմամբ կիրառել ոչ 

օբյեկտիվ տարբերություններ: 

Օրենքի առջև բոլորի հավասարության սահմանադրական պահանջից 

բխում է, որ օրենքի կիրառման արդյունքում առաջացած իրավական 

նույնակարգ հետևանքները և ձևականորեն հավասար սուբյեկտների 

նկատմամբ օրենքի կիրառման միևնույն մոտեցումները պետք է հավասար 

լինեն յուրաքանչյուրի համար: Սա նշանակում է, որ բոլորն, առանց որևէ 

հատկանիշի խտրականության, պետք է ստանան օրենքով սահմանված 

իրավունքների ու ազատությունների միևնույն ծավալը, ունենան այդ 

իրավունքների ու ազատությունների իրացման նույն հնարավորությունները, 

դրանց պաշտպանության և խախտման դեպքում՝ դրանք վերականգնելու նույն 

միջոցները: 

Նշված նորմից բխում է հետևյալը. 

ա/ պետության պոզիտիվ սահմանադրական պարտականությունն է 

ապահովել այնպիսի պայմաններ, որոնք նույն կարգավիճակն ունեցող 

անձանց հավասար հնարավորություն կտան իրացնելու, իսկ խախտման 

դեպքում՝ պաշտպանելու իրենց իրավունքները, հակառակ դեպքում 

կխախտվեն ոչ միայն հավասարության, խտրականության արգելման, այլ նաև 

իրավունքի գերակայության և իրավական որոշակիության սահմանադրական 

սկզբունքները, 

բ/ խտրականության արգելման սկզբունքի շրջանակներում թույլատրելի 

է օբյեկտիվ հիմքով և իրավաչափ նպատակով պայմանավորված ցանկացած 

տարբերակված մոտեցում: Խտրականության արգելման սկզբունքը չի 

նշանակում, որ միևնույն կատեգորիայի անձանց շրջանակում ցանկացած 

տարբերակված մոտեցում կարող է վերածվել խտրականության: 

Խտրականության սկզբունքի խախտում է այն տարբերակված մոտեցումը, որը 

զուրկ է օբյեկտիվ հիմքից և իրավաչափ նպատակից, 

գ/ խտրականությունն առկա է այն դեպքում, երբ նույն իրավական 

կարգավիճակի շրջանակներում այս կամ այն անձի կամ անձանց նկատմամբ 

դրսևորվում է տարբերակված մոտեցում, մասնավորապես՝ նրանք զրկվում են 

այս կամ այն իրավունքներից, կամ դրանք սահմանափակվում են, կամ ձեռք 

են բերում արտոնություններ: 

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի /այսուհետ՝ Կոնվենցիա/՝ 

խտրականության արգելքն ամրագրող 14-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ 

Կոնվենցիայում շարադրված իրավունքներից և ազատություններից օգտվելն 

ապահովվում է առանց խտրականության, այն է՝ անկախ սեռից, ռասայից, 

մաշկի գույնից, լեզվից, կրոնից, քաղաքական կամ այլ համոզմունքից, 

ազգային կամ սոցիալական ծագումից, ազգային փոքրամասնությանը 

պատկանելուց, գույքային դրությունից, ծննդից կամ այլ դրությունից: Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի 

համաձայն` խտրականության արգելքի խնդիր առաջանալու համար պետք է 

լինի տարբերություն՝ համադրելի իրավիճակներում գտնվող անձանց 

նկատմամբ վերաբերմունքի միջև: 

Ըստ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի` ցանկացած 

տարբերակում կամ տարբերություն չէ, որ կարելի է խտրականություն 

համարել: Մասնավորապես, իր վճիռներից մեկում (Andrejeva v. Latvia (GC 

18.02.2009, 55707/00, § 81) Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը 

նշել է. «…տարբերակումը կամ տարբերությունը համարվում է խտրական, եթե 

այն չունի օբյեկտիվ և ողջամիտ արդարացում, այսինքն` եթե այդ 



տարբերակումը կամ տարբերությունը չի հետապնդում իրավաչափ նպատակ 

կամ համաչափ չէ հետապնդվող իրավաչափ նպատակին»: 

Հավասարության ապահովումը երաշխավորում է պաշտպանություն 

խտրականության ցանկացած դրսևորումից և միաժամանակ արգելում է 

միևնույն խմբին պատկանող անձանց իրավունքների նկատմամբ կիրառել ոչ 

օբյեկտիվ տարբերություններ: 

Օրենքի վիճարկվող դրույթներն Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրության 29-րդ հոդվածի և Օրենքով սահմանված քաղաքացիական 

ծառայության սկզբունքների համատեքստում մեկնաբանելով՝ Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է, որ քաղաքացիական ծառայող հանդիսացող 

աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնի համար առկա է տարբերակված 

մոտեցում, այն առումով, որ ի տարբերության քաղաքացիական ծառայության 

մյուս պաշտոնների, աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնավարումը 

սահմանափակված է ժամկետային սահմանաչափով: Դրանով հանդերձ, 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ վերջինս պայմանավորված է 

աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնի անձնագրով սահմանված 

գործառույթների համակարգով և բնույթով, հետևաբար, ունի օբյեկտիվ և 

ողջամիտ արդարացում և ըստ այդմ՝ Օրենքի կարգավորման շրջանակներում 

խտրականություն համարվել չի կարող: 

Նշվածից բխում է, որ Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժգ» կետը, 

ինչպես նաև դրա հետ համակարգային առումով փոխկապակցված Օրենքի 15-

րդ հոդվածի 1-ին մասը համապատասխանում են Սահմանադրությանը: 

Ինչ վերաբերում է վիճարկվող իրավանորմերի և իրավական 

որոշակիության սահմանադրական սկզբունքի հարաբերակցությանը, ապա 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է հետևյալը. 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 1-ին հոդվածով 

ամրագրված՝ իրավական պետության կարևորագույն հատկանիշներից է 

իրավունքի գերակայությունը, որի ապահովման գլխավոր պահանջներից են 

իրավական որոշակիության սկզբունքը, ինչպես նաև իրավահարաբե-

րությունների կարգավորումը բացառապես այնպիսի օրենքներով, որոնք 

համապատասխանում են որակական հետևյալ հատկանիշների՝ հստակ են, 

կանխատեսելի, մատչելի: 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը մի շարք 

որոշումներում (ԳԴՈ-17, ԳԴՈ-19) անդրադարձել է իրավական որոշակիու-

թյան սկզբունքին և գտել, որ իրավական որոշակիության ապահովման 

տեսանկյունից օրենսդրության մեջ օգտագործվող հասկացություններն ու 

կարգավորումները պետք է լինեն հստակ և որոշակի, չհանգեցնեն 

տարաբնույթ մեկնաբանությունների կամ շփոթության: Իրավական 

որոշակիության սկզբունքը, լինելով իրավական պետության սկզբունքներից 

մեկը, ենթադրում է, որ իրավահարաբերությունների բոլոր սուբյեկտների՝ այդ 

թվում իշխանություն կրողի գործողությունները պետք է լինեն կանխատեսելի 

և իրավաչափ: 

Վերահաստատելով իր դիրքորոշումը սույն որոշմամբ քննարկվող 

հարցերի համատեքստում՝ Գերագույն դատարանը շեշտում է, որ 

համապատասխան հարաբերությունների մասնակիցները ողջամիտ 

սահմաններում պետք է ի վիճակի լինեն կանխատեսել իրենց վարքագծի 

հետևանքները և վստահ լինեն ինչպես իրենց պաշտոնապես ճանաչված 

կարգավիճակի անփոփոխելիության, այնպես էլ ձեռք բերված իրավունքների 

և պարտականությունների հարցում: 

Իրավական որոշակիության սահմանումը տրված է Սահմանադրության 

79-րդ հոդվածում, որի համաձայն՝ հիմնական իրավունքները և 

ազատությունները սահմանափակելիս օրենքները պետք է սահմանեն այդ 

սահմանափակումների հիմքերը և ծավալը, լինեն բավարար չափով որոշակի, 

որպեսզի այդ իրավունքների և ազատությունների կրողները և 

հասցեատերերն ի վիճակի լինեն դրսևորելու համապատասխան վարքագիծ: 



Գերագույն դատարանը գտնում է, որ իրավական պետությունում, 

իրավունքի գերակայության սկզբունքի որդեգրման շրջանակներում, օրենքում 

ամրագրված իրավակարգավորումները պետք է անձի համար կանխատեսելի 

դարձնեն իր իրավաչափ սպասելիքներըֈ Իրավակարգավորումների և 

իրավակիրառ պրակտիկայի հիմքում պետք է դրվի այն հիմնարար 

մոտեցումը, որ օրինական ակնկալիքների իրավունքի պաշտպանության 

սկզբունքը հանդիսանում է իրավական պետության ու իրավունքի 

գերակայության երաշխավորման անբաժանելի տարրերից մեկըֈ Նման 

վիճակն, իր հերթին, հանգեցրել է նրան, որ վեճի առարկա իրավադրույթը 

մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից կարող է 

խնդրահարույց դառնալ և չհամապատասխանել իրավունքների 

սահմանափակման համաչափության սկզբունքին, ինչպես նաև չապահովել 

իրավունքի էության անձեռնմխելիության սահմանադրաիրավական 

երաշխիքի իրացումըֈ 

Իրավական որոշակիությունը, որպես կարևորագույն սկզբունք, 

պահանջում է նորմատիվ-իրավական կարգավորման կայունություն՝ 

առնվազն տեսանելի ժամանակահատվածում: Միաժամանակ, իրավական 

որոշակիությունը պետք է բացառի միևնույն նորմատիվ-իրավական ակտի 

տարբեր իրավադրույթների միջև կոլիզիաների և սխալ ընկալումների 

հնարավոր ձևավորումը՝ ոչ ստույգ իրավակարգավորման հետևանքով: 

Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքով հաստատվել է, 

որ «օրենքի որակը» ենթադրում է, որ ազգային օրենքը պետք է բավարար 

կերպով հասանելի լինի, հստակ և կիրառման մեջ կանխատեսելի՝ 

կամայականության բոլոր տեսակի ռիսկերից խուսափելու համար: «Մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» 

եվրոպական կոնվենցիայի սահմանած «օրինականության» չափանիշն 

այսպիսով պահանջում է, որ բոլոր օրենքները լինեն բավարար չափով հստակ, 

որպեսզի յուրաքանչյուր ոք (անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ անձի 

արհեստավարժ օգնությամբ) հնարավորություն ունենա օբյեկտիվորեն 

կանխատեսելու համապատասխան գործողությունների հետևանքները: 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր որոշումներում նույնպես 

անդրադարձել է իրավական որոշակիության կարևորության խնդրին, նշելով, 

որ «...նորմը չի կարող օրենք համարվել, եթե այն ձևակերպված չէ անհրաժեշտ 

հստակությամբ «...օրենքը պետք է համապատասխանի որակական 

պահանջներին՝  հասանելի և կանխատեսելի լինի..» : 

Վերլուծելով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 

որոշումներն այս իրավական հարցի կապակցությամբ՝ կարելի է փաստել, որ 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը գտնում է, որ ներպետական 

նորմատիվ-իրավական ակտերը համարվում են եվրոպական կոնվենցիայի 

նպատակներին համապատասխանող օրենքներ, եթե համապատասխանում 

են իրավական որոշակիության սկզբունքին, հստակ են և ճշգրիտ 

ձևակերպված, նաև քաղաքացիների համար սոցիալական սպասելիքների 

առումով կանխատեսելի են: 

Նշվածներն արտածելով սույն վարույթի շրջանակներում քննարկվող 

հարցերի վրա՝ Գերագույն դատարանն արձանագրում է հետևյալը. 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի «ժգ» կետը Սահմանադրության 79-րդ հոդվածով ամրագրված 

իրավական կարգավորումներին համահունչ է և չի հակասում իրավական 

որոշակիությանը: 

Իր հերթին, Оրենքի 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, ի տարբերություն 

նախկին խմբագրության, հստակ չի կարգավորում, թե ինչ ժամկետով, քանի 

անգամ և ինչ հանգամանքների հաշվառմամբ կարող է երկարաձգվել 

աշխատակազմի ղեկավար հանդիսացող քաղաքացիական ծառայողի 

պաշտոնավարումը, այսինքն՝ ստույգ և ճշգրիտ կարգավորման 

բացակայությունն անկանխատեսելի է դարձնում աշխատակազմի ղեկավարի 

պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար պաշտոնավարման 



ժամկետը լրանալու դեպքում իր հետ աշխատանքային հարաբերությունների 

շարունակման կամ դադարման հանգամանքը: 

Այս առումով հարկ է նշել, որ իշխանության կրողի, տվյալ դեպքում՝ 

աշխատակազմի ղեկավարին պաշտոնի նշանակող պաշտոնատար անձի 

գործողությունները կամ անգործությունը, պայմանավորված 

պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո աշխատակազմի ղեկավարի 

հետ աշխատանքային հարաբերությունների շարունակման հանգամանքով, 

օրենսդրական գործող կարգավորման համատեքստում չեն կարող 

կանխատեսելի լինել: Դրան հակառակ, վիճարկվող նորմի նախկին 

կարգավորումը նախատեսում էր աշխատակազմի ղեկավարի 

պաշտոնավարման միայն մեկանգամյա երկարաձգման հնարավորություն, 

այն էլ՝ միայն չորս տարի առավելագույն ժամկետով: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ցանկացած պարագայում, 

որոշակի պաշտոնում պաշտոնավարելու համար օրենսդրորեն ժամկետի 

սահմանումն ինքնին չի կարող համարվել խտրականության դրսևորում կամ 

իրավական որոշակիության սկզբունքի խախտում, սակայն տվյալ ժամկետի 

անսահմանափակ և հայեցողական երկարաձգման հնարավորությունն արդեն 

իսկ բերում է իրավական անորոշության, քանի որ անտրամաբանական է 

ժամկետ սահմանել որևէ գործունեության նկատմամբ, երբ այն կարելի է 

ցանկության պարագայում ուղղակի անտեսել: 

Ամփոփելով նշվածները՝ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Օրենքի 

34-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, ըստ որի՝ «...քաղաքացիական ծառայող համարվող 

աշխատակազմի ղեկավարը նշանակվում է չորս տարի ժամկետով: Այդ 

ժամկետը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող 

պաշտոնատար անձը (մարմինը) կարող է երկարաձգել, բայց ոչ ավելի, քան 

նրա 65 տարին լրանալը», այնքանով որքանով նախատեսում է ժամկետային 

սահմանաչափով պարփակված պաշտոնավարման հայեցողական և 

անժամկետ (մինչև պաշտոնը զբաղեցնող անձի 65 տարեկանը լրանալը) 

երկարաձգում, հակասում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 

79-րդ հոդվածով սահմանված իրավական որոշակիության սկզբունքին: 

Միևնույն ժամանակ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ 

Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված իրավական նորմի անվավեր 

ճանաչումն ինքնին ի զորու չէ կարգավորել աշխատակազմի ղեկավարի 

պաշտոնավարման ժամկետի խնդիրը: Այն կարող է լուծվել միայն 

համապատասխան օրենսդրական փոփոխության արդյունքում՝ կամ 

պաշտոնավարման ժամկետային սահմանափակումն ընդհանրապես 

վերացնելու, կամ էլ՝ պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու առավել 

որոշակի չափորոշիչներ սահմանելու եղանակով: 

Վերոգրյալի հիման վրա, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ մինչև 

օրենսդրի կողմից համապատասխան փոփոխություններ կատարելը և 

անհրաժեշտ կառուցակարգեր սահմանելը՝ Օրենքի 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասը 

պետք է կիրառվի այնպես, որպեսզի բացառվի աշխատակազմի ղեկավարի 

պաշտոնավարման ժամկետի հայեցողական և անսահմանափակ 

երկարաձգումը: 

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից, հիմք ընդունելով 

Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը, 142-րդ հոդվածի 

4-րդ մասը, 143-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով «Սահմանադրական 

դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 50-րդ, 51-րդ և 59-րդ հոդվածներով՝ 

Գերագույն դատարանը. 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժգ» կետը 

համապատասխանում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը: 

2. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, այնքանով որքանով 



նախատեսում է ժամկետային սահմանաչափով պարփակված պաշտոնավար-

ման հայեցողական և անժամկետ (մինչև պաշտոնը զբաղեցնող անձի 65 

տարին լրանալը) երկարաձգում, ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրության 79-րդ հոդվածի պահանջներին հակասող: 
3. Հիմք ընդունելով Սահմանադրության 143-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, 

«Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 56-րդ հոդվածի 8-

րդ մասի 4-րդ կետը, 18-20-րդ մասերը, հաշվի առնելով սույն որոշման մեջ 

արտահայտած իրավական դիրքորոշումները և վիճարկվող դրույթի՝ դրանց 

համապատասխանեցման անհրաժեշտությունը, փաստելով սույն որոշման 

եզրափակիչ մասի 2-րդ կետով Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված 

իրավադրույթի «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի վերաբերելի իրավակարգավո-

րումները, ինչպես նաև նկատի ունենալով օրենսդրական պահանջը՝ 

իրավական անվտանգությունը չխաթարելու վերաբերյալ՝ սույն որոշման 

եզրափակիչ մասի 2-րդ կետով Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված 

իրավադրույթի ուժը կորցնելու վերջնաժամկետ սահմանել 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 30-ը՝ հնարավորություն տալով Ազգային ժողովին «Քաղաքա-

ցիական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի իրավակարգավորումները համապատասխանեցնելու սույն որոշման 

պահանջներին: 

4. Սահմանադրության 143-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն 

որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահիցֈ 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ`                 Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

 

27 ապրիլի 2020 թվականի 

ԳԴՈ-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              9 ապրիլի 2020թ.                                                          N 249-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 11-Ի N 350-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին հա-

մապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  որոշում է.  
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի 

11-ի «Արցախի Հանրապետությունում բուսաբուծության համալիր 

զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» N 350-Ն որոշման հավելվածը 

շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի ապրիլի  9-ի N 249-Ն որոշման 

 

«Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2018 թվականի մայիսի 11-ի N 350-Ն որոշման 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 

 

 

 

ԾՐԱԳԻՐ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱՄԱԼԻՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

1. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ԾՐԱԳԻՐ) ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 2. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 3. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 4. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
1. Գյուղատնտեսությունը երկրի պարենային ապահովության և անվտանգու-

թյան ապահովման գլխավոր ոլորտն է և ընդհանուր ռազմավարության մեջ այն ունի 

առանցքային դեր: Նպատակային քաղաքականության իրականացման ու առկա 

ներուժի լիարժեք օգտագործման շնորհիվ հնարավոր է որոշակիորեն լուծել 

բնագավառում ծագած մի շարք խնդիրներ: 

2. Երկրում գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությունը բարձր 

մակարդակի հասցնելու և մթերքների առատություն ստեղծելու գործում կարևոր 

նշանակություն ունի գյուղատնտեսության վարման գիտականորեն հիմնավորված 

համալիր միջոցառումների մշակումը: 

3. Քաղաքականությունը պետք է նպատակաուղղվի գյուղատնտեսական ծագում 

ունեցող արտադրանքի արտադրության ծավալի աճին, ներմուծվող արտադրանքը 

տեղական արտադրանքով փոխարինելուն, նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը, ինչը 

պահանջում է պետական աջակցության տարբեր մեխանիզմների կիրառում: 

4. 2017 թվականին բուսաբուծության զարգացման նպատակով պետական 

բյուջեով հատկացված ֆինանսական միջոցներով ձեռք է բերվել և հողօգտագործող-

ներին տրամադրվել 13 685 կիլոգրամ արևածաղկի, 3 000 կիլոգրամ հլածուկի, 20 000 

կիլոգրամ կտավատի, 20 000 կիլոգրամ սոյայի, 150 000 կիլոգրամ հնդկացորենի,  

51 130 կիլոգրամ եգիպտացորենի, 9 336 կիլոգրամ սիսեռի, 14 000 կիլոգրամ ոլոռի և  

3 470 կիլոգրամ առվույտի սերմեր: Պարարտանյութերից տրամադրվել է 291 359 կիլո-

գրամ ֆոսֆորական և 413 959 կիլոգրամ կալիումական պարարտանյութեր: Արդյուն-

քում ցանվել է 2 737 հեկտար արևածաղիկ, 500 հեկտար հլածուկ, 444 հեկտար կտավ-

ատ, 363,6 հեկտար սոյա, 2 308 հեկտար հնդկացորեն, 2840,6 հեկտար եգիպտացորեն, 

103,7 հեկտար սիսեռ, 70 հեկտար ոլոռ և 158 հեկտար առվույտ: 

Բացի նշված միջոցառումներից, անհատույց ֆինանսական աջակցություն է 

տրամադրվել բանջարեղեն մշակողներին: Աջակցության ընդհանուր ծավալը կազմել է 

63 120 000 ՀՀ դրամ գումար (315,6 հեկտարի դիմաց): 

Ծխախոտի մշակությամբ զբաղվող հողօգտագործողներին մթերված 2 205 061 

կիլոգրամ հումքի դիմաց տրամադրվել է 22 050 610 ՀՀ դրամ լրավճար: 

2016 թվականին «Ջրախնայողական տեխնոլոգիաների ներդրման խթանման» 

միջոցառման շրջանակներում կաթիլային ոռոգման համակարգ տեղադրվել է  

23 հեկտար ծխախոտի և 9 հեկտար բազմամյա տնկարկի, իսկ անձրևացման ոռոգման 

համակարգ՝ 11 հեկտար սոխի մշակության համար: 

2017 թվականին նույն միջոցառման շրջանակներում կաթիլային ոռոգման 

համակարգ տեղադրելու նպատակով հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրվել 

է 170 132 000 ՀՀ դրամ՝ 299,08 հեկտար բազմամյա տնկարկների և 13 746 490 ՀՀ դրամ՝ 

43,69 հեկտար ծխախոտի մշակության համար: 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում 2016 թվականի համեմատ 2017 թվակա-

նին շուրջ 2 անգամ ավելացել են արևածաղկի, շուրջ 5 անգամ հնդկացորենի, 2,3 

անգամ եգիպտացորենի ցանքատարածքները: Շրջանառության մեջ է դրվել կտավատի, 

սոյայի, սիսեռի, ոլոռի մշակությունը: Ընդլայնվել են արտադրական նշանակության 

բանջարանոցների տարածքները, որի արդյունքում կրկնապատկվել են բանջարեղեն 

վերամշակող ընկերությունների կողմից տեղական բանջարեղենի (բադրիջան, 

պոմիդոր, պղպեղ և սոխ) մթերման ծավալները: Պետք է նշել, որ 2017 թվականին նշված 

ծրագրից օգտվել է ավելի քան 1 200 հողօգտագործող: 

2018 թվականին բուսաբուծության զարգացման նպատակով հողօգտագործող-

ներին տրամադրվել 13 261,8 կիլոգրամ արևածաղկի, 125 928 կիլոգրամ կտավատի,     

11 000 կիլոգրամ սոյայի, 62 100,8 կիլոգրամ հնդկացորենի, 31 626,6 կիլոգրամ եգիպտա-

ցորենի,  13 459 կիլոգրամ սիսեռի, 13 000 կիլոգրամ ոլոռի, 8 400 կիլոգրամ ոսպի, 920 

կիլոգրամ լոբու և 8 000 կիլոգրամ առվույտի սերմեր: Պարարտանյութերից տրամադր-

վել է 300 745 կիլոգրամ ֆոսֆորական և 348 738 կիլոգրամ կալիումական պարարտա-

նյութեր: Արդյունքում ցանվել է 2 512,3 հեկտար արևածաղիկ, 2 092 հեկտար կտավատ, 

196 հեկտար սոյա, 737 հեկտար հնդկացորեն, 1 977,7 հեկտար եգիպտացորեն, 134,6 

հեկտար սիսեռ, 65 հեկտար ոլոռ, 70 հեկտար ոսպ, 9,2 հեկտար լոբի և 400 հեկտար 

առվույտ:  

Անհատույց ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել բանջարեղեն և 

կարտոֆիլ մշակողներին: Աջակցության ծավալը կազմել է բանջարեղենի համար 65 202 

000 ՀՀ դրամ գումար (326,01 հեկտարի դիմաց) և կարտոֆիլի համար՝ 6 600 000 ՀՀ դրամ 

գումար (44 հեկտարի դիմաց): 



Ծխախոտի մշակությամբ զբաղվող հողօգտագործողներին մթերված 1 385 820 

կիլոգրամ հումքի դիմաց տրամադրվել է 13 858 200 ՀՀ դրամ լրավճար: 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում 2017 թվականի համեմատ 2018 

թվականին շուրջ 5 անգամ ավելացել են կտավատի, 2,4 անգամ հլածուկի, 2,3 անգամ 

սիսեռի ցանքատարածքները: Շրջանառության մեջ է դրվել հլածուկի և սորգոյի 

մշակությունը: Ընդլայնվել են արտադրական նշանակության բանջարանոցների 

տարածքները, որի արդյունքում կրկնապատկվել են բանջարեղեն վերամշակող 

ընկերությունների կողմից տեղական բանջարեղենի (բադրիջան, պոմիդոր, պղպեղ, 

գազար, կաղամբ, ճակնդեղ, սխտոր և սոխ) մթերման ծավալները: 2018 թվականին 

նշված ծրագրից օգտվել է ավելի քան 1 370 հողօգտագործող: 

2018 թվականին ոռոգման կաթիլային համակարգերի տեղադրման նպատակով 

ներկայացվել են թվով 84 հայտեր, ընդհանուրը 1 018,9 հեկտարի համար, որից 

բավարարվել է 51-ը՝ 634,5 հեկտարի համար, այդ թվում՝ 40-ը (513 հեկտար)՝ բազմամյա 

տնկարկների մշակության համար, 8-ը (47,8 հեկտար)` ծխախոտի մշակության համար, 

իսկ 3-ը (73,7 հեկտար)՝ բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակության համար: 

Բավարարված հայտերի ընդհանուր արժեքը կազմել է 1 280 538 190 ՀՀ դրամ, որից 

անհատույց տրամադրման ենթակա գումարը կազմել է 400 624 314 ՀՀ դրամ, անտոկոս 

փոխառության տեսքով տրամադրման ենթակա գումարը 551 931 646 ՀՀ դրամ, մնացած 

գումարի չափով աշխատանքները պետք է իրականացվեն հողօգտագործողների 

կողմից: 

2019 թվականին բուսաբուծության զարգացման նպատակով հողօգտագործող-

ներին տրամադրվել է 12 487,81 կիլոգրամ արևածաղկի, 304 785,5 կիլոգրամ կտավատի, 

26 622  կիլոգրամ սոյայի, 190 955,6 կիլոգրամ հնդկացորենի, 94 765,42 կիլոգրամ եգիպ-

տացորենի,  38 155  կիլոգրամ սիսեռի, 23 800  կիլոգրամ ոլոռի, 11 700  կիլոգրամ ոսպի, 

1 200  կիլոգրամ հլածուկի, 48  կիլոգրամ սորգոյի, 13 298,4 կիլոգրամ առվույտի և 73 180  

կիլոգրամ կորնգանի սերմեր: Պարարտանյութերից տրամադրվել է 191 150  կիլոգրամ 

ֆոսֆորական և 191 150  կիլոգրամ կալիումական պարարտանյութեր: Արդյունքում 

ցանվել է 2 810,6 հեկտար արևածաղիկ, 5 396,8 հեկտար կտավատ, 189,7 հեկտար սոյա, 

2 074,2 հեկտար հնդկացորեն, 4 447,2 հեկտար եգիպտացորեն, 277,4 հեկտար սիսեռ, 

118,5 հեկտար ոլոռ, 100,5 հեկտար ոսպ, 100  հեկտար հլածուկ, 444,5 հեկտար առվույտ 

և 458,8 հեկտար կորնգան:  

Անհատույց ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել բանջարեղեն և 

կարտոֆիլ մշակողներին: Աջակցության ծավալը կազմել է բանջարեղենի համար 33 750 

000 ՀՀ դրամ գումար (168,75 հեկտարի դիմաց), պոմիդորի համար 2 650 000 ՀՀ դրամ 

գումար (10,6 հեկտարի դիմաց) և կարտոֆիլի համար՝ 7 770 000 ՀՀ դրամ գումար  

(51,8 հեկտարի դիմաց): 

Անհատույց ֆինանսական միջոցներ է տրամադրվել նաև ջերմոցային 

տնտեսությամբ զբաղվող թվով 10 տնտեսվարողների, աջակցության ծավալը կազմել է  

1 857 000 ՀՀ դրամ գումար ընդհանուր 9285 քմ-ի դիմաց: 

Ծխախոտի մշակությամբ զբաղվող հողօգտագործողներին մթերված 1 012 300 

կիլոգրամ հումքի դիմաց տրամադրվել է 10 123 000 ՀՀ դրամ լրավճար: 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում 2018 թվականի համեմատ 2019 

թվականին ավելացել են շուրջ 2 անգամ սիսեռի, 2,2 անգամ եգիպտացորենի, 2,6 

անգամ կտավատի  ցանքատարածքները: Շրջանառության մեջ է դրվել հլածուկի և 

սորգոյի մշակությունը: Կրկնապատկվել են բանջարեղեն վերամշակող 

ընկերությունների կողմից տեղական բանջարեղենի (բադրիջան, պոմիդոր, պղպեղ, 

գազար, կաղամբ, ճակնդեղ, սխտոր և սոխ) մթերման ծավալները: 2019 թվականին 

նշված ծրագրից օգտվել է ավելի քան 1480 հողօգտագործող: 

2019 թվականին ոռոգման կաթիլային և անձրևացման համակարգերի 

տեղադրման նպատակով ներկայացվել են ընդհանուր 48 հայտեր, որից 42 հայտեր 

ներկայացվել են ոռոգման կաթիլային համակարգեր տեղադրելու նպատակով՝ 

ընդհանուր 917,79 հեկտարի համար, որից բավարարվել են 35-ը՝ 640,63 հեկտարի 

համար, այդ թվում՝ 20-ը (316,23 հեկտար)՝ բազմամյա տնկարկների մշակության 

համար, 12-ը (53,4 հեկտար)` ծխախոտի մշակության համար, իսկ 3-ը (271,0 հեկտար)՝ 

բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակության համար: Բավարարված հայտերի 

ընդհանուր արժեքը կազմել է 930 583 220 ՀՀ դրամ, որից անհատույց տրամադրման 

ենթակա գումարը կազմել է 245 052 985 ՀՀ դրամ, անտոկոս փոխառության տեսքով 

տրամադրման ենթակա գումարը 632 715 545 ՀՀ դրամ, մնացած գումարի չափով 

աշխատանքները պետք է իրականացվեն հողօգտագործողների կողմից (52 817 690 ՀՀ 

դրամ): 

6 հայտեր ներկայացվել են ոռոգման անձրևացման ստացիոնար և շարժական 

համակարգեր տեղադրելու նպատակով՝ ընդհանուր 542,98 հեկտարի համար, որից 



բավարարվել են 5-ը՝ 408,58 հեկտարի համար, գարնանացան միամյա մշակաբույսերի 

մշակության համար: Բավարարված հայտերի ընդհանուր արժեքը կազմել է 145 772 910 

ՀՀ դրամ, որից անհատույց տրամադրման ենթակա գումարը կազմել է 46 894 120  

ՀՀ դրամ, անտոկոս փոխառության տեսքով տրամադրման ենթակա գումարը 46 894 120 

ՀՀ դրամ, մնացած գումարի չափով աշխատանքները պետք է իրականացվեն 

հողօգտագործողների կողմից (51 984 670 ՀՀ դրամ): 

5. Արցախի Հանրապետությունում բուսաբուծության համալիր զարգացման 

ծրագրի իմաստով օգտագործվող հասկացություններն են՝ 

1) ոռոգման անձրևացման համակարգ՝ ստացիոնար (ինքնագնաց հենարաններ 

չունեցող անձրևացման տեղակայանքներ, որի ժամանակ ջուրը ճնշումային ոռոգման 

փակ ցանցից տրվում է անձրևացման սարքերին) և շարժական (ինքնագնաց 

հենարաններից, պոմպային ագրեգատից և անձրևացնող սարքերից կազմված 

անձրևացնող ագրեգատներ կամ ինքնագնաց հենարաններից և անձրևացնող 

սարքերից կազմված անձրևացնող մեքենաներ) ոռոգման համակարգեր. 

2) բազմամյա տնկարկ՝ այգիները, անկախ նրանց տարիքից, այդ թվում՝ պտղա-

հատապտղային տնկարկների բոլոր տեսակները (ծառեր և թփեր). 

3) բանջարեղեն (այսուհետ՝ բանջարեղեն)` պոմիդոր, պղպեղ, բադրիջան, սոխ, 

սխտոր, վարունգ, կաղամբ, գազար, բազուկ. 

4) դաշտավարություն՝ երկրագործության ճյուղ, որը գլխավորապես զբաղվում է 

պարենային, ինչպես նաև թելատու և կերային դաշտային բույսերի մշակությամբ. 

5) ընդեղեն մշակաբույսեր (այսուհետ՝ ընդեղեն մշակաբույսեր)՝ ոլոռ, սիսեռ, 

ոսպ, լոբի. 

6) կերային խոտաբույսեր (այսուհետ՝ կերային խոտաբույսեր)՝ առվույտ, 

ռայգրաս, կորնգան. 

7) յուղատու մշակաբույսեր (այսուհետ՝ յուղատու մշակաբույսեր)՝ արևածաղիկ, 

սոյա, կտավատ.  

8) ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիա՝ ոռոգման կաթիլային, ենթահողային, 

շիթային և անձրևացման համակարգեր. 

9) ջերմոցային տնտեսություն՝ բանջարանոցային մշակաբույսերի աճեցման 

համար նախատեսված, ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիայով կահավորված և  

ջեռուցվող կամ չջեռուցվող լուսաթափանց ծածկոցով կառույց. 

10) ցանքաշրջանառություն՝  նույն հողատարածքում իրար հաջորդող առնվազն 

չորս տարվա ընթացքում չորս տարբեր տեսակի մշակաբույսերի (ցելի) 

ցանքաշրջանառություն (ցանքափոխություն): 

6. Գյուղատնտեսական որոշ մշակաբույսերի տեղական արտադրության 

ծավալներն ապահովում են ինքնաբավության ցածր մակարդակ, և առաջնահերթ 

խնդիրը դրանց ցանքատարածությունների, արտադրության ծավալների ավելացումն 

ու ինքնաբավության մակարդակի հետագա բարձրացումն է, մասնավորապես, դա 

վերաբերում է յուղատու մշակաբույսերին, ընդեղեն մշակաբույսերին, բանջարեղենին, 

հնդկացորենին, եգիպտացորենին, կերային խոտաբույսերին և ծխախոտին: 

Հանրապետության բնակչությանը սննդամթերքով ապահովվածության, ինչպես նաև 

սպառողական շուկայի հագեցվածության հարցում հատուկ տեղ է տրվում նաև 

պտղաբուծությանը: 

7. Առաջնահերթ խնդիր է սեփական արտադրության հաշվին տեղական 

վերամշակող ընկերությունների կողմից մթերվող պտղատեսակների մրցունակության 

բարձրացումը, մթերման ծավալների ու արտադրվող արտադրանքի ավելացումը, 

անասնակերով ապահովվածության մակարդակի բարձրացումը, արտահանման 

համար մատակարարվող թարմ և վերամշակված պտուղների ծավալների ավելացումը, 

ինչպես նաև նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, որը բխում է նաև հանրապետության 

գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի լիարժեք օգտագործման անհրաժեշտու-

թյունից: 

8. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հողօգտագործողներին 

տրամադրվող պետական աջակցության շարունակական ծրագրերը նպաստում են 

տևականորեն չմշակված վարելահողերի շրջանառության մեջ ներգրավմանը, նոր 

այգիների հիմնադրմանը, բազմամյա տնկարկների և գյուղատնտեսական մշակաբույ-

սերի ագրոտեխնիկական միջոցառումների բարելավմանը, ցանքատարածությունների, 

համախառն բերքի, գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների ավելացմանը և 

տնտեսական աճի ապահովմանը: 

9. Բերքատվության բարձրացման, ոռոգման ջրի և ոռոգելի հողատարածքների 

արդյունավետ օգտագործման գործում կարևոր նշանակություն ունի ոռոգման 

գործընթացի ճիշտ կազմակերպումը: 



10. Գյուղատնտեսության մեջ կիրառվում են ջրման տարբեր եղանակներ, 

որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելություններն ու թերությունները: Ոռոգման 

կաթիլային համակարգը հիմնված է բույսի արմատային համակարգին՝ ջրի 

անմիջական մատուցման վրա: Կաթիլային ոռոգումը բույսի արմատային հատվածի 

դանդաղ և երկարատև ջրամատակարարումն է ողջ վեգետացիայի շրջանում՝ բույսի 

խոնավության օպտիմալ մակարդակն ապահովելու համար: Կաթիլային ոռոգման 

ամենակարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ առանձին փոքր մակերեսներով 

կատարվում է հողի տեղայնացված խոնավացում անմիջապես յուրաքանչյուր բույսի 

արմատաբնակ տարածքում: Ենթահողային ոռոգումը դա ժամանակակից ոռոգման 

տեսակներից է, տվյալ ոռոգման դեպքում՝ ջուրը պարարտանյութերի հետ միասին 

մատակարարվում է անմիջապես արմատային համակարգին: Այս տարբերակն ունի 

բոլոր առավելություններն, ինչ որ ունի կաթիլային համակարգը: Ենթահողային 

ոռոգման տարբերակի հիմնական թերությունը սկզբնական ներդրման բավականին 

մեծ լինելն է: Սակայն այս եղանակի ջրախնայողությունը ամենամեծն է և, քանի որ այն 

գրունտի տակ է, կյանքն ավելի երկար է: Անձրևացման ոռոգման համակարգի միջոցով 

ոռոգումն  իրականացվում է հատուկ մեքենաների միջոցով, դրանք լինում են 

ստացիոնար  և շարժական: Անձրևացման համակարգերը պակասեցնում են ջրի 

ճանապարհային կորուստները, սակայն պահանջում բավական մուտքային ճնշում, 

որը բերում է էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ ծախսերի: Ջրի խնայողությունը մեծ չէ: Այս 

եղանակի առավելություններն են ջրի կորուստների նվազեցում, ոռոգման գործընթացի 

շահագործման ծախսերի նվազեցում, հողամասի համաչափ խոնավացում: Այս 

տարբերակը թույլ է տալիս ոռոգումն իրականացնել խիտ գրաֆիկներով, ըստ բույսի 

պահանջարկի: Անձրևացման դեպքում հնարավոր է բույսին տրամադրել և՛ 

պարարտանյութ և՛ բուժման համար անհրաժեշտ դեղորայքներ: Այս տարբերակի 

թերություններից են մեծ սկզբնական ծախսերը, որոշ կուլտուրաների դեպքում՝ 

պայքարը հիվանդությունների դեմ, մեծ մուտքային ճնշումները, ինչն իր հերթին բերում 

է մեծ էներգետիկ ծախսերի: 

11. Ծրագրով ներկայացվում են Արցախի Հանրապետությունում բազմամյա 

տնկարկների, գարնանացան մշակաբույսերի, բանջարաբոստանային կուլտուրաների 

և ծխախոտի տարածքների ավելացման խթանմանն ուղղված իրականացվելիք 

միջոցառումները և ակնկալվող արդյունքները: 

  

2. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  

12. Դաշտավարության մեջ չափազանց կարևոր է ցանքաշրջանառության 

կիրառումը և ցանքատարածքների կառուցվածքի բարելավումը: 

Մեկ տեսակի կուլտուրայի տևական մշակությունը նույն դաշտում իջեցնում է 

դրանց բերքատվությունը: Դաշտավարության մեջ առանց մշակաբույսերի 

հաջորդափոխություն սահմանելու, հնարավոր չէ լուծել հողերի բերրիության 

ապահովման և կայուն բերքի ստացման խնդիրները: Ցանքաշրջանառությունը միայն 

մշակաբույսերի և ցելերի հաջորդականություն չէ, այլև ագրոտեխնիկական համալիր 

միջոցառումներ՝ մասնավորապես հողի մշակում, պարարտացում, հողատարման 

կանխարգելում, որոնց նպատակն է գյուղատնտեսական բույսերից կայուն և բարձր 

բերք ստանալը: Ցանքաշրջանառությունը մշակաբույսերի և ցելերի գիտականորեն 

հիմնավորված հաջորդափոխությունն է ժամանակի (տարիների) և տարածության 

(դաշտերի) մեջ, կամ միայն ժամանակի: Ժամանակն այն գործոնն է, երբ ցանքաշրջա-

նառության մեջ զբաղեցված մշակաբույսերը և ցելերը նույն դաշտում հաջորդում են 

մեկը մյուսին, իսկ տարածությունը՝ երբ յուրաքանչյուր դաշտում եղած մշակաբույսերը 

կամ ցելերը տվյալ ժամանակաշրջանում զբաղեցնում են որոշակի դաշտեր: 

13. Ցանքաշրջանառության մեջ ճիշտ ընտրված մշակաբույսերի մշակությունը 

բարելավում է հողի ֆիտոսանիտարական վիճակը, պահպանում՝ էռոզիայից, 

ավելացնում՝ օրգանական նյութերի քանակը և բարելավում՝ ֆիզիկական 

հատկությունները: Այդ առումով յուղատու և ընդեղեն մշակաբույսերի, բանջարեղենի, 

կարտոֆիլի, հնդկացորենի, եգիպտացորենի, կերային խոտաբույսերի և ծխախոտի 

մշակությունը կարևորվում է ցանքաշրջանառության լավագույն բաղադրիչ լինելու, 

պարենային որոշ մթերքների ինքնաբավության մակարդակի բարձրացման, 

անասնակերերի կայուն բազայի ստեղծման տեսանկյունից, իսկ ոռոգման կաթիլային 

համակարգերի կիրառումն ապահովում է մշակվող պտղատեսակների մրցունակու-

թյան բարձրացումը, մթերման ծավալների ու արտադրվող արտադրանքի ավելացումը: 

14. Ծրագրի նպատակներն ու խնդիրներն են ՝ 

1) արդյունավետ և նպատակային օգտագործել ջրային ռեսուրսները, խթանել 

ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացումը. 



2) բարձրացնել պտղաբուծության ճյուղի արդյունավետությունը, ապահովել 

երկրի բնակչության կարիքները հայրենական արտադրության թարմ և վերամշակված 

պտուղներով, խթանել արտաքին շուկաներում ինքնաբավության կարիք ունեցող 

պտուղների (նուռ, ընկույզ, թուզ, արևելյան խուրմա, ձիթապտուղ, խնձոր, տանձ, 

սերկևիլ, թութ, հոն և այլն) արտադրությունը, նվազեցնել ներմուծումը և ավելացնել 

արտահանման ծավալները. 

3) ինտենսիվ պտղաբուծության զարգացման խթանման միջոցով իրականացնել 

պտղաբուծության աշխարհագրության ընդլայնման քաղաքականություն. 

4) ապահովել վերամշակող ձեռնարկությունների համար անհրաժեշտ քանա-

կությամբ հումք, այդ վերամշակող ձեռնարկությունների զարգացմամբ և քանակական 

աճով ապահովել դրանց կողմից օգտագործվող հումքի պահանջարկի բարձրացումը. 

5) յուղատու և ընդեղեն մշակաբույսերի, կերային խոտաբույսերի բերքի 

ինքնաբավության մակարդակի բարձրացումը, սպառման համար անհրաժեշտ 

ներկրման քանակի նվազեցումը. 

6) ցանքաշրջանառությունների կիրառմամբ յուղատու և ընդեղեն մշակաբույ-

սերի, կերային խոտաբույսերի ցանքատարածությունների ու համախառն բերքի 

ծավալների և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտների 

եկամուտների ավելացումը. 

7) տարեկան մշակվող հողերի տարածքի ավելացումը, ագրոտեխնիկական 

միջոցառումների ժամանակին կատարումը, ցանքաշրջանառության ապահովումը, 

բարձր ծլունակությամբ սերմացուների օգտագործումը, ցանքի նորմաների 

պահպանումը: 

 

3. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 
15. Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝ 

1)  բազմամյա տնկարկների և միամյա մշակաբույսերի մշակության համար 

ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիայի տեղադրում՝ համակարգի արժեքի 

անհատույց և (կամ) անտոկոս փոխառության միջոցով. 

2) նռան տնկիների ձեռքբերում և անհատույց տրամադրում. 

3) յուղատու և ընդեղեն մշակաբույսերի, հնդկացորենի, եգիպտացորենի (բացա-

ռությամբ Պիոներ տեսակի հիբրիդների սերմի, որը հողօգտագործողներին կտրամա-

դրվի արժեքի  մասնակի սուբսիդավորմամբ), կերային խոտաբույսերի սերմերի, 

պարարտանյութերի և ինոկուլյանտի ձեռքբերում ու անհատույց տրամադրում. 

4) բանջարեղենի և (կամ) լոբու մշակությամբ զբաղվող անձանց անհատույց 

ֆինանսական միջոցների կամ դրանց համարժեք ապրանքանյութերի տրամադրում. 

5) կարտոֆիլի մշակությամբ զբաղվող անձանց անհատույց ֆինանսական 

միջոցների կամ դրանց համարժեք ապրանքանյութերի տրամադրում. 

6) ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվող անձանց անհատույց ֆինանսական 

միջոցների տրամադրում. 

7) ծխախոտի մշակությունից ստացված բերքի իրացման (մթերման) դիմաց 

լրավճարի տրամադրում. 

8) Արցախի Հանրապետության շրջանների բարձրադիր գոտում պտղատու 

այգիների հիմնադրման նպատակով տնկիների ձեռքբերում և անհատույց 

տրամադրում: 

16. Սույն Ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցությունը կտրամադրվի 

այն անձանց, որոնք չունեն գյուղատնտեսության ոլորտում ծագած հարաբերություն-

ներից բխող նախորդ տարիներից կուտակված չմարված պարտավորություններ (հողի 

հարկ, վարձավճար, մատակարարված ոռոգման ջրի դիմաց պարտք, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության 

հիմնադրամի (այսուհետ՝ հիմնադրամ) հանդեպ ժամկետանց պարտքեր), որը 

հավաստվում է համապատասխան փաստաթղթով: 

17. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը 

(այսուհետ՝ նախարարություն) համակարգում և վերահսկում է Ծրագրով 

նախատեսվող միջոցառումների իրականացման գործընթացը: 

18. Տեղական ինքնակառավարման մարմինները (Ստեփանակերտ քաղաքում՝ 

նախարարությունը), հիմք ընդունելով նախարարության կողմից սահմանված 

ժամկետները, յուղատու և ընդեղեն մշակաբույսեր, հնդկացորեն, եգիպտացորեն, 

կերային խոտաբույսեր մշակելու ցանկություն ունեցող հողօգտագործողների 

դեպքում ցանքաշրջանառություն կիրառելու անհրաժեշտ պայմանների առկայու-

թյունը, ընդունում են յուղատու և ընդեղեն մշակաբույսերի, հնդկացորենի, 

եգիպտացորենի, կերային խոտաբույսերի, բանջարեղենի, ոռոգման կաթիլային 



համակարգով ծխախոտի և բանջարեղենի մշակությամբ, ջերմոցային տնտեսությամբ և 

այգեգործությամբ զբաղվելու ցանկություն ունեցող հողօգտագործողների հայտերը՝ 

համաձայն N 1 ձևի: 

Հայտերի հետ միաժամանակ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 

(Ստեփանակերտ քաղաքում՝ նախարարություն) են ներկայացվում համայնքների 

վարչական սահմաններում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների 

նկատմամբ սեփականության, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման 

իրավունքի պետական գրանցման վկայականների (այսուհետ՝ վկայական), իսկ 

վերաբնակեցման տարածքներում վկայականի բացակայության դեպքում՝ համայնքի 

ղեկավարի կողմից տրված համապատասխան տեղեկանքի և անձնագրերի 

պատճենները: 

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ընդհանրացնում և շրջանների 

վարչակազմեր են ներկայացնում իրենց կողմից հաստատված տեղեկանք՝ նշելով 

հողօգտագործողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրային տվյալները, 

վկայականի համարը և դրանց մշակության համար նախատեսված տարածքների 

մակերեսները՝ կցելով նաև հայտերի, վկայականի կամ համապատասխան տեղեկանքի 

պատճենները: 

Համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական 

սեփականություն համարվող գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների 

վարձակալները փաստաթղթերը ներկայացնում են համապատասխան շրջանի 

վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության բաժին: 

19. Ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիայով բազմամյա տնկարկների 

մշակությամբ զբաղվելու ցանկություն ունեցող Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիները (հողօգտագործողներ) ամբողջ տարվա ընթացքում հայտերը 

ներկայացնում են նախարարություն՝ համաձայն N 2 ձևի՝ նշելով ոռոգման 

ժամանակակից տեխնոլոգիաների տեղադրման հնարավորությունները և 

պայմանները, կցելով վկայականի, իսկ վերաբնակեցման տարածքներում վկայականի 

բացակայության դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի կողմից տրված համապատասխան 

տեղեկանքի և անձնագրերի պատճենները: 

Մեկ ամբողջություն կազմող միավոր տարածքում գտնվող գյուղատնտեսական 

նշանակության հողատարածքի նկատմամբ մի քանի անձանց (բացառությամբ 

փոխկապակցված անձանց՝ ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, 

զավակ, եղբայր և քույր) գույքային իրավունքների առկայության պայմաններում, 

ոռոգման կաթիլային համակարգով բազմամյա տնկարկների մշակությամբ զբաղվելու 

համար տրամադրվող պետական աջակցությունից այդ անձինք կարող են օգտվել 

գյուղատնտեսական կոոպերատիվ հիմնադրելու դեպքում: 

20. Շրջանների վարչակազմերն ընդհանրացնում և մինչև յուրաքանչյուր տարվա 

մարտի 30-ը, ոռոգման կաթիլային համակարգով բանջարեղենի մշակության դեպքում՝ 

մինչև ապրիլի 30-ը, բանջարեղենի և կարտոֆիլի մշակության համար անհատույց 

ֆինանսական միջոցներ կամ դրանց համարժեք ապրանքանյութեր ստանալու 

նպատակով՝ մինչև սեպտեմբերի 1-ը նախարարություն են ներկայացնում սույն 

Ծրագրի 18-րդ կետում նշված տեղեկությունները: 

21. Ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիայով ծխախոտի, բանջարեղենի և 

բազմամյա տնկարկների մշակության դեպքում անհատույց օգտագործման իրավունքի 

պետական գրանցման վկայականի գործողության ժամկետը չի կարող պակաս լինել 

եռակողմ պայմանագրի գործողության ժամկետից: 

22. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 

հրամաններով սույն Ծրագրի 20-րդ կետում նշված տեղեկությունների 

ուսումնասիրման, բանջարեղենի և կարտոֆիլի մշակության համար տրամադրված 

ֆինանսական միջոցների կամ ապրանքանյութերի նպատակային օգտագործման և 

իրականացված աշխատանքների հետագա վերահսկման նպատակով ստեղծվում են 

համապատասխան հանձնաժողովներ (այսուհետ՝ հանձնաժողով): 

23. Բազմամյա տնկարկների և միամյա մշակաբույսերի մշակության համար 

ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիայի տեղադրում՝ համակարգի արժեքի 

անհատույց և (կամ) անտոկոս փոխառության միջոցով. 

1) պետական աջակցությունը տրամադրվում է հետևյալ չափանիշներով՝ 

ա. նոր հիմնադրվող և մինչև երկու տարեկան բազմամյա տնկարկների 1 և 

ավելի հեկտարի չափով մշակության համար ոռոգման ժամանակակից տեխնոլո-

գիաների (բացառությամբ անձրևացման համակարգի) տեղադրում համակարգի 

արժեքի 50 տոկոսի չափով անհատույց և 50 տոկոսի չափով անտոկոս փոխառության 

միջոցով, 



բ.  ծխախոտի մշակության համար ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

(բացառությամբ անձրևացման համակարգի) տեղադրում համակարգի արժեքի  

50 տոկոսի չափով անհատույց և 50 տոկոսի չափով անտոկոս փոխառության միջոցով, 

գ. երեք ու բարձր տարիքի բազմամյա տնկարկների 1 և ավելի հեկտարի չափով 
մշակության համար ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաների (բացառությամբ 

անձրևացման համակարգի) տեղադրում՝ համակարգի ամբողջ արժեքի չափով 

անտոկոս փոխառության միջոցով, 
դ. բանջարեղենի և միամյա մշակաբույսերի մշակության համար ոռոգման 

ժամանակակից տեխնոլոգիաների (միամյա մշակաբույսերի մասով՝ բացառությամբ 

անձրևացման համակարգի)  տեղադրում՝ համակարգի արժեքի 50 տոկոսի չափով 

անհատույց և 50 տոկոսի չափով անտոկոս փոխառության միջոցով, 

ե. անձրևացման շարժական և ստացիոնար համակարգերով միամյա 

մշակաբույսերի մշակության համար  համակարգի տեղադրում համակարգի արժեքի  

50 տոկոսի չափով անհատույց և 50 տոկոսի չափով անտոկոս փոխառության միջոցով, 

զ. 0,5 մինչև 1 հեկտարի չափով հողատարածքում ոռոգման կաթիլային 

համակարգով բազմամյա տնկարկների մշակության համար ոռոգման կաթիլային 

համակարգի տեղադրման նպատակով համակարգի արժեքի 70 տոկոսի չափով 

անհատույց ֆինանսական միջոցների տրամադրում. 

2) սույն կետի 1-ին ենթակետի «ա», «բ» և «ե» (անձրևացման ստացիոնար 

համակարգի մասով) պարբերություններով նախատեսված կուլտուրաների մշակու-

թյան համար մեկ հեկտարի հաշվարկով ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիայի 

արժեքի 1 500 000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում անհատույց և անտոկոս փոխառու-

թյամբ տրամադրվում է 750 000-ական ՀՀ դրամ, իսկ համակարգի արժեքի գերազանցող 

մասի չափով աշխատանքները պետք է իրականացվեն հողօգտագործողների 

միջոցներով: 

Սույն կետի 1-ին ենթակետի «ե» (անձրևացման շարժական համակարգի մասով) 

պարբերությունով նախատեսված կուլտուրաների մշակության համար համակարգի 

արժեքի 50 տոկոսը տրամադրվում է անհատույց, բայց ոչ ավել քան 7 500 000 ՀՀ դրամ, 

մյուս 50 տոկոսը՝ անտոկոս փոխառության տեսքով, իսկ  համակարգի արժեքը 

տրամադրվող պետական աջակցության չափը գերազանցելու դեպքում գերազանցող 

մասը և համակարգի տեղադրման արժեքը տրամադրվում է հողօգտագործողների 

կողմից: 

Սույն կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերությունով նախատեսված կուլտուրա-

ների մշակության համար անտոկոս փոխառության տեսքով տրամադրվում է մեկ 

հեկտարի հաշվարկով առավելագույնը 1 500 000 ՀՀ դրամ, իսկ համակարգի արժեքի 1 

500 000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում՝ գերազանցող մասի չափով աշխատանք-

ները պետք է իրականացվեն հողօգտագործողների միջոցներով: 

Սույն կետի 1-ին ենթակետի «դ» պարբերությունով նախատեսված 

կուլտուրաների մշակության համար մեկ հեկտարի հաշվարկով ոռոգման կաթիլային 

համակարգի արժեքը 1 500 000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում անհատույց և 

անտոկոս փոխառությամբ տրամադրվում է 750 000-ական ՀՀ դրամ, իսկ համակարգի 

արժեքի գերազանցող մասի չափով աշխատանքները պետք է իրականացվեն 

հողօգտագործողների միջոցներով:  

Սույն կետի 1-ին ենթակետի «զ» պարբերությունով նախատեսված կուլտուրա-

ների մշակության համար անհատույց տրամադրվում է առավելագույնը 560 000 ՀՀ 

դրամ, իսկ համակարգի  արժեքի մնացած մասը տրամադրվում է հողօգտագործողների 

կողմից. 

3) նույն հողատարածքում կամ դրա մաս կազմող հողատարածքում սույն կետի 

1-ին ենթակետի «բ» և «դ» պարբերություններով նախատեսված կուլտուրաների 

մշակության նպատակով երկրորդ և հաջորդող տարիների համար  տրամադրվում է 

մեկ հեկտարի հաշվարկով 500 000 ՀՀ դրամ՝ անհատույց միայն կաթոցիկներով 

ներդրված միջշարային պոլիէթիլենային խողովակների փոխարինման նպատակով. 

4) հանձնաժողովն Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

կողմից տեղեկությունների ներկայացման վերջնաժամկետից հետո քսանօրյա 

ժամկետում ստուգում է ներկայացված փաստաթղթերի հավաստիությունը, տեղում 

ճշտում է հողատարածքների մակերեսները, ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ 

տեղադրելու հնարավորությունները և պայմանները, տվյալ հողատարածքում ոռոգման 

ջրի առկայությունը և ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման 

նպատակահարմարությունը և այդ պահանջները բավարարող հողօգտագործողների 

համար սահմանում է ժամկետ՝ ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

(բացառությամբ շարժական անձրևացման համակարգերի) տեղադրման նախագծա-



նախահաշվային փաստաթղթերը (այսուհետ՝ փաստաթղթեր) ներկայացնելու նպատա-

կով: Փաստաթղթերի մեկ փաթեթը կազմվում է մեկ կազմակերպության կողմից: 

Համապատասխան կազմակերպությունների կողմից կազմված և նախարարու-

թյուն ներկայացված փաստաթղթերը ենթարկվում են փորձաքննության՝ պետական 

բյուջեով այդ նպատակով նախատեսված միջոցներով. 

5) սույն կետի 1-ին ենթակետի «ա», «գ» և «ե» պարբերություններով 

նախատեսված կուլտուրաների մշակությամբ զբաղվող հողօգտագործողների համար 

ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ (բացառությամբ շարժական անձրևացման 

համակարգերի) տեղադրելու նպատակով նախարարության կողմից սահմանած 

ժամկետում ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ (բացառությամբ շարժական 

անձրևացման համակարգերի) տեղադրող լիցենզավորված ընկերությունները (այսու-

հետ՝ ընկերություններ) նախարարություն են ներկայացնում հայտ՝ համաձայն N 3 ձևի. 

6) հանձնաժողովը փորձաքննության արդյունքների հիման վրա տասնօրյա 

ժամկետում ընդհանրացնում և՝ 

ա. տալիս է եզրակացություն, միաժամանակ նախարարություն ներկայացնելով 

առաջարկություն՝ դրական եզրակացություն ստացած սույն կետի 1-ին ենթակետի «բ» և 

«զ» պարբերություններով նախատեսված կուլտուրաներ մշակող հողօգտագործողների 

ֆինանսավորման մասին՝ նշելով անհատույց տրամադրման ենթակա ֆինանսական 

միջոցների չափը, 

բ. հիմնադրամ է ներկայացնում դրական եզրակացություն ստացած հողօգտա-

գործողների ցանկը՝ նշելով սույն կետի 1-ին ենթակետի «բ» և «դ» պարբերություններով 

նախատեսված կուլտուրաների մշակության մասով՝ անտոկոս փոխառությամբ 

տրամադրման ենթակա գումարը, իսկ «ա», «գ» և  «ե» պարբերություններով 

նախատեսված կուլտուրաների մշակության մասով՝ անհատույց և (կամ) անտոկոս 

փոխառությամբ տրամադրման ենթակա գումարները և անտոկոս փոխառությամբ 

տրամադրված գումարների՝ մշակվող կուլտուրայի յուրահատկություններից կախված, 

վերադարձման ժամկետները կամ վաղաժամկետ մարման հնարավորությունը՝ 

պետական աջակցության գործընթացն ապահովելու նպատակով. 

7) սույն կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերությունով նախատեսված 

կուլտուրաների մշակության համար ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիա 

տեղադրելու նպատակով անտոկոս փոխառությամբ տրամադրված գումարները 

ենթակա են վերադարձման մինչև ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 20-ը. 

8) հիմնադրամը՝ 

ա. դրական եզրակացություն ստացած սույն կետի «ա», «գ»  և «ե» (անձրևացման 

ստացիոնար համակարգի մասով) պարբերությունով նախատեսված կուլտուրաների 

մշակությամբ զբաղվող հողօգտագործողների և ընտրված ընկերությունների հետ 

տասնհինգօրյա ժամկետում կնքում է համապատասխան (եռակողմ) պայմանագրեր՝ 

նախատեսելով սույն կետի 6-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունով նախատեսված 

դրույթները, 

բ. հանձնաժողովի կողմից ներկայացված ցանկի հիման վրա ապահովում է 

գործընթացի իրականացումը՝ սույն կետի 1-ին ենթակետի «ե» (անձրևացման 

շարժական համակարգի մասով) պարբերությունով նախատեսված կուլտուրաների 

մշակությամբ զբաղվող հողօգտագործողների հետ կնքելով  անհատույց և անտոկոս 

փոխառությամբ տրամադրման պայմանագրեր, իսկ  սույն կետի 1-ին ենթակետի «բ» և 

«դ» պարբերություններով նախատեսված կուլտուրաների մշակությամբ զբաղվող 

հողօգտագործողների հետ՝ անտոկոս փոխառության պայմանագրեր՝ նախատեսելով 

սույն կետի 6-րդ ենթակետով «բ» պարբերությունով և 7-րդ ենթակետով նախատեսված 

դրույթները, 

գ. սույն կետի 6-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունով և 7-րդ ենթակետով 

նախատեսված գումարների լրիվ կամ մասնակի վերադարձման դեպքում՝ ապահովում 

է դրանց փոխանցումը պետական բյուջե. 

9) նախարարությունը դրական եզրակացություն ստացած սույն կետի 1-ին 

ենթակետի «բ» և «զ» պարբերություններով նախատեսված կուլտուրաներ մշակող 

հողօգտագործողների հետ կնքում է ֆինանսական միջոցների անհատույց տրամադր-

ման պայմանագրեր՝ նախատեսելով ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

տեղադրման աշխատանքների կատարման պայմանները և ժամկետները սահմանող 

դրույթներ. 

10) հիմնադրամը յուրաքանչյուր ամիս, մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա           

10-ը, նախարարություն է ներկայացնում տեղեկություններ իրականացրած աշխա-

տանքների վերաբերյալ. 

11) ընկերությունների կողմից ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաների  

տեղադրման աշխատանքների ընդունումն իրականացվում է հիմնադրամի և Արցախի 



Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի հրամանով ստեղծված 

համապատասխան հանձնաժողովի կողմից. 

12) նախարարությունը հիմք ընդունելով սույն կետի 10-րդ ենթակետում նշված 

տեղեկությունները՝ կազմակերպում է մասնագիտական որակավորում ունեցող անձի 

կողմից պայմանագրային հիմունքներով օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների 

նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցումը՝ պետական 

բյուջեով նախատեսված միջոցներով. 

13) պետական աջակցության տրամադրման պարտադիր պայման է 

հանդիսանում մեկ կուլտուրայի հաշվով նվազագույնը 1 հեկտար (բացառությամբ սույն 

կետի 1-ին ենթակետի «զ» պարբերության), իսկ բանջարեղենի մասով՝ նվազագույնը 0,5 

հեկտար մակերեսով հողատարածքի համար ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիայի 

տեղադրման նպատակով հայտի ներկայացումը, այդ հողատարածքը ոռոգման ջրով 

ապահովված, իսկ բազմամյա տնկարկների դեպքում՝ նաև տունկը կատարված լինելը. 

14) ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաների ոչ նպատակային 

օգտագործման դեպքում դրանց արժեքները ենթակա են վերադարձման, ընդ որում՝ 

անտոկոս փոխառության մասով՝ վաղաժամկետ. 

15) հիմնադրամը, յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո, բայց ոչ ուշ քան 

մինչև եռամսյակին հաջորդող ամսվա 10-ը, նախարարություն է ներկայացնում 

տեղեկություններ՝ տրամադրված և վերադարձված ու պետական բյուջե փոխանցված 

գումարների մասին. 

16) սույն կետի 1-ին ենթակետի «դ» պարբերությունով նախատեսված 

կուլտուրաների  մշակության համար ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

արժեքի 50 տոկոսի չափով անտոկոս փոխառության տրամադրումն իրականացվում է 

հիմնադրամի միջոցներով: 

24. Նռան տնկիների ձեռքբերում և տրամադրում. 

1) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչական սահմաններում 

սեփականության, վարձակալության և անհատույց օգտագործման իրավունքով 

հատկացված տարածքներում նռան այգի հիմնադրելու դեպքում հողօգտագործողներին 

անհատույց տրամադրվում են նռան տնկիներ՝ 1 հեկտարի հաշվարկով 625 հատ տնկի. 

2) նռան տնկիները ձեռք են բերվում նախարարության կողմից և վարչակազմի 

ղեկավարի ներկայացրած տեղեկության հիման վրա հանձնվում են վարչակազմին՝ 

համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող այգիների մասով՝ 

հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրման, իսկ համայնքների վարչական 

սահմաններում գտնվող այգիների մասով՝ համայնքի ղեկավարին հանձնելու և 

համայնքի ղեկավարի կողմից հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրման 

գործընթացն ապահովելու նպատակով: Հողօգտագործողներին տնկիները 

տրամադրվում են համաձայն N 4 ձևի կնքված պայմանագրերի. 

3) Ծրագրից օգտվելու (նռան տնկիների անհատույց տրամադրում) պարտադիր 

պայման է հանդիսանում նռան այգի հիմնադրելու դեպքում նվազագույնը 1 հեկտար 

մակերեսով հողատարածքի համար այգի հիմնադրելու նպատակով հայտի 

ներկայացումը, այդ հողատարածքը ոռոգման ջրով ապահովված լինելը, համայնքի 

վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական սեփականություն համարվող 

գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների դեպքում՝ շրջանի վարչակազմի, իսկ 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության 

տարածքների դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի կողմից տրված տեղեկանքը 

հողատարածքը տունկին պատրաստ (հերկված, տեղաձևած և փոսերը փորած) լինելու 

մասին. 

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկանքները ստորագրում է նաև 

համապատասխան շրջանի համայնքը սպասարկող գյուղատնտեսը. 

5) ագրոտեխնիկական ժամկետներում տրամադրված տնկիների ոչ 

նպատակային օգտագործման դեպքում տրամադրված նռան տնկիների արժեքը  

հողօգտագործողների կողմից ենթակա է վերադարձման պետական բյուջե. 

6) տրամադրված տնկիների նպատակային օգտագործումը ստուգելու 

նպատակով Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի հրամանով 

ստեղծվում է հանձնաժողով. 

7) շրջանների վարչակազմի ղեկավարները տնկիների բաշխման գործընթացն 

ավարտելուց հետո նախարարություն են ներկայացնում հաշվետվություն կատարած 

աշխատանքների մասին: 

25. Յուղատու և ընդեղեն մշակաբույսերի, հնդկացորենի, եգիպտացորենի 

(բացառությամբ Պիոներ տեսակի հիբրիդների սերմի, որը հողօգտագործողներին 

կտրամադրվի արժեքի  մասնակի սուբսիդավորմամբ), կերային խոտաբույսերի 

սերմերի, պարարտանյութերի ձեռքբերում ու տրամադրում. 



1) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչական սահմաններում 

սեփականության, վարձակալության և անհատույց օգտագործման իրավունքով 

հատկացված վարելահողերում նվազագույնը 1 հեկտար մակերեսով հողատարածքում 

յուղատու և ընդեղեն մշակաբույսեր, հնդկացորեն, եգիպտացորենի և կերային 

խոտաբույսեր մշակելու համար հողօգտագործողներին տրամադրվում է 1 հեկտարի 

համար սահմանված համապատասխան քանակությամբ սերմ, պարարտանյութեր, 

անհատույց (բացառությամբ եգիպտացորենի Պիոներ տեսակի հիբրիդների սերմի, որը 

հողօգտագործողներին կտրամադրվի սուբսիդավորված գնով՝ 1 հեկտարի հաշվարկով 

1 ցանքսի միավոր՝ 35 000 ՀՀ դրամով, տրամադրվող սերմի, պարարտանյութերի և 

ինոկուլյանտի  սահմանված քանակները ներկայացված են N 1 աղյուսակում). 

2) Ծրագրից օգտվելու (սերմի, պարարտանյութի տրամադրում) պարտադիր 

պայման է համայնքի վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական 

սեփականություն համարվող գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների 

դեպքում՝ շրջանի վարչակազմի, իսկ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի 

կողմից տրված տեղեկանքը՝ հողատարածքը ցանքսին պատրաստ լինելու, որոշ 

(առվույտ, եգիպտացորեն, արևածաղիկ) մշակաբույսերի դեպքում նաև ոռոգման ջրով 

ապահովված լինելու կամ, ելնելով նշված հողատարածքում արձանագրված 

օդերևութաբանական ցուցանիշներից, տվյալ մշակաբույսերի մշակության  համար 

պահանջվող կլիմայական գոտուն հողատարածքի համապատասխանության մասին.  

3) սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված՝ համայնքի ղեկավարի կողմից տրվող 

տեղեկանքը կարող է տրամադրել համապատասխան շրջանի համայնքը սպասարկող 

գյուղատնտեսը. 

4) Ծրագրում ընդգրկված մշակաբույսերի և խոտաբույսերի մշակության համար 

անհրաժեշտ սերմերի (որոշները նաև հանրապետության տարածքում նախապես 

փորձարկված) և պարարտանյութերի մի մասը հիմնադրամի կողմից ձեռք կբերվեն և 

անհատույց (բացառությամբ եգիպտացորենի Պիոներ տեսակի հիբրիդների սերմի, որը 

հողօգտագործողներին կտրամադրվի սուբսիդավորված գնով՝ 1 հեկտարի հաշվարկով 

1 ցանքսի միավոր՝ 35 000 ՀՀ դրամով) կտրամադրվեն հողօգտագործողներին մինչև 

յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 1-ը (աշնան ցանքսի համար ոլոռի և կորնգանի 

սերմերը հողօգտագործողներին կտրամադրվեն մինչև յուրաքանչյուր տարվա 

դեկտեմբերի 1-ը)՝ նախարարության կողմից ներկայացված համապատասխան 

տեղեկությունների հիման վրա. 

5) Ծրագրով նախատեսված կորնգանի սերմերի մի մասը և առվույտի սերմերը 

հիմնադրամի միջոցով ձեռք կբերվեն յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով 

գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրերով՝ «Բազմամյա 

կերային խոտաբույսերի մշակություն (կորնգան, առվույտ)» միջոցառմամբ 

նախատեսված ֆինանսական միջոցներով և կտրամադրվեն հողօգտագործողներին՝ 

նախարարության կողմից  ներկայացրած տեղեկության համաձայն. 

6) եգիպտացորենի,  կորնգանի,  ոլոռի, կտավատի սերմերի և 

պարարտանյութերի մնացած մասը, լոբու և սիսեռի սերմերը ձեռք կբերվեն 

հիմնադրամի միջոցներով և անհատույց (բացառությամբ եգիպտացորենի Պիոներ 

տեսակի հիբրիդների սերմի, որը հողօգտագործողներին կտրամադրվի 

սուբսիդավորված գնով՝ 1 հեկտարի հաշվարկով 1 ցանքսի միավոր՝ 35 000 ՀՀ դրամով) 

կտրամադրվեն հողօգտագործողներին՝ նախարարության կողմից ներկայացված 

համապատասխան տեղեկությունների հիման վրա. 

 7) պետական աջակցությունը կտրամադրվի այն հողօգտագործողներին, որոնք 

հանրապետության գոտիական առանձնահատկություններին համապատասխան և 

ցանքաշրջանառություն կիրառելու անհրաժեշտ պայմանների առկայության դեպքում 

կիրառում են ցանքաշրջանառություն. 

8) շրջանների վարչակազմերը, մինչև ընթացիկ տարվա հուլիսի 1-ը, 

տեղեկություններ են տրամադրում նախարարությանը սերմերի, պարարտանյութերի 

նպատակային օգտագործման և  բնակլիմայական պայմաններին համապատասխան 

մշակության վերաբերյալ. 

9) տրամադրված սերմերի, պարարտանյութերի նպատակային օգտագործումն 

ու բնակլիմայական պայմաններին համապատասխան մշակությունը ստուգելու 

նպատակով Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի հրամանով 

ստեղծվում է հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկվում են նաև մասնագետներ 

հիմնադրամից. 

10) ագրոտեխնիկական ժամկետներում տրամադրված սերմերի և 

պարարտանյութերի ոչ նպատակային օգտագործման, ինչպես նաև բնակլիմայական 

պայմաններին անհամապատասխան մշակության հետևանքով ցանքսերի ոչ 



լիարժեքության (չորացում. թերաճում, բարձր տոկոսայնությամբ նոսրություն) դեպքում 

տրամադրված սերմերի, պարարտանյութերի արժեքը հողօգտագործողների կողմից 

ենթակա է վերադարձման պետական բյուջե: 

26. Բանջարեղենի և (կամ) լոբու և (կամ) կարտոֆիլի մշակությամբ և (կամ)  

ջերմոցային տնտեսությամբ,  զբաղվող անձանց անհատույց ֆինանսական միջոցների 

կամ դրանց համարժեք ապրանքանյութերի տրամադրում. 

1) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչական սահմաններում 

սեփականության, վարձակալության և անհատույց օգտագործման իրավունքով 

հատկացված վարելահողերում բանջարեղեն և (կամ) լոբի և (կամ) կարտոֆիլ մշակելու 

համար 1 հեկտարի դիմաց հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրվում է 

պետական աջակցություն՝ 300 000 ՀՀ դրամ միանվագ գումարի կամ այդ գումարին 

համարժեք քանակությամբ ապրանքանյութերի տեսքով (մեկ հողակտորի մակերեսը ոչ 

պակաս, քան 0,5 հեկտար), իսկ ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվող 

տնտեսվարողներին՝ ջեռուցվող ջերմոցների համար  1  հեկտարի դիմաց 4 000 000  

ՀՀ դրամ, չջեռուցվող ջերմոցների համար 1  հեկտարի դիմաց 2 000 000 ՀՀ դրամ (մեկ 

ջերմոցի մակերեսը ոչ պակաս, քան 100 քառակուսի մետր). 

2) հանձնաժողովը Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

կողմից տեղեկությունների ներկայացման վերջնաժամկետից հետո, ուսումնասիրում է  

ներկայացված փաստաթղթերը, ստուգում դրանց ճշտությունը,  ընդհանրացնում և 

տասնօրյա ժամկետում հիմնադրամ է ներկայացնում դրական եզրակացություն 

ստացած՝ բանջարեղեն և (կամ) լոբի և (կամ) կարտոֆիլ մշակելու և (կամ) ջերմոցային 

տնտեսությամբ զբաղվելու համար դիմած հողօգտագործողների ցանկը՝ նշելով 

հողօգտագործողի տվյալները և տրամադրվող ֆինանսական միջոցների կամ դրանց 

համարժեք ապրանքանյութերի չափը, պետական աջակցության տրամադրման 

գործընթացն ապահովելու նպատակով. 

3) աջակցությունն անհատույց կտրամադրվի հիմնադրամի միջոցով՝ 

հանձնաժողովի կողմից ներկայացված համապատասխան տեղեկությունների հիման 

վրա: 

27. Ծխախոտի մշակությունից ստացված բերքի իրացման (մթերման) դիմաց 

լրավճարի տրամադրում. 

1) Արցախի Հանրապետությունում սեփականության, վարձակալության և 

անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված վարելահողերում մշակած 

ծխախոտից ստացված բերքի իրացման (մթերման) դիմաց տրամադրվում է լրավճար՝  

1 կիլոգրամի դիմաց 10 ՀՀ դրամ գումարի չափով. 

2) լրավճարը տրամադրվում է Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող 

ընկերություններին մթերված բերքի դիմաց. 

3) մթերող ընկերությունները յուրաքանչյուր տարվա ծխախոտի բերքի (հումքի) 

մթերման գործընթացն ավարտելուց հետո տեղեկություններ են ներկայացնում 

նախարարություն՝ նշելով բերք հանձնած հողօգտագործողի անունը, ազգանունը, 

հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, մթերված բերքի քանակը. 

4) նախարարությունը սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկությունները 

ստանալուց հետո, տասնօրյա ժամկետում ընդհանրացնում և դրանց հիման վրա 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնում հայտ՝ 

նշելով մթերող ընկերությունների անվանումները և վճարման ենթակա գումարները. 

5) Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը վերը նշված 

հայտը ստանալուց հետո սահմանված կարգով հատկացնում է համապատասխան 

ֆինանսական միջոցները. 

6) մթերող ընկերությունները համապատասխան ֆինանսական միջոցները 

ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հողօգտագործողներին են 

վճարում ծխախոտի բերքի իրացման (մթերման) դիմաց սահմանված լրավճարը: 

28. Արցախի Հանրապետության շրջանների բարձրադիր գոտում պտղատու 

այգիների հիմնադրման նպատակով տնկիների ձեռքբերում և անհատույց 

տրամադրում. 

  1) Արցախի Հանրապետության շրջանների բարձրադիր գոտում սեփականու-

թյան, վարձակալության և անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված 

տարածքներում նվազագույնը 0,5 հեկտար, իսկ առավելագույնը 10 հեկտար 

մակերեսով ամբողջական հողատարածքում այգի հիմնադրելու համար 

հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրվում են խնձորենու, տանձենու, 

արևելյան խուրմայի, կեռասենու, սև սալորենու, սերկևիլենու, տխլենու, ընկուզենու, 

զկեռենու և  հոնենու տնկիներ՝ համաձայն N  3 աղյուսակի. 

 2) տնկիները ձեռք են բերվում նախարարության կողմից  և Արցախի 

Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի ղեկավարների ներկայացրած 



տեղեկության հիման վրա հանձնվում են վարչակազմերին՝ համայնքների վարչական 

սահմաններից դուրս գտնվող այգիների մասով՝ հողօգտագործողներին անհատույց 

տրամադրման, իսկ համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող այգիների 

մասով՝ համայնքների ղեկավարներին հանձնելու և համայնքների ղեկավարների 

կողմից հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրման գործընթացն ապահովելու 

նպատակով: Հողօգտագործողներին տնկիները տրամադրվում են համաձայն N 4 ձևի 

կնքված պայմանագրերի.  

3) Ծրագրից օգտվելու (տնկիների անհատույց տրամադրում) պարտադիր 

պայման է հանդիսանում ծովի մակերևույթից 500 մետր և ավելի բարձր գոտիներում 

նվազագույնը 0,5 հեկտար, իսկ առավելագույնը 10 հեկտար մակերեսով հողատարածքի 

համար այգի հիմնադրելու նպատակով հայտի ներկայացումը, այդ հողատարածքը 

ոռոգման ջրով ապահովված լինելը՝ (բացառությամբ 900 մետր և ավելի բարձր 

գոտիներում հիմնադրելու դեպքում), համայնքի վարչական սահմաններից դուրս 

գտնվող պետական սեփականություն համարվող գյուղատնտեսական նշանակության 

տարածքների դեպքում՝ շրջանի վարչակազմի, իսկ համայնքի վարչական 

սահմաններում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների դեպքում՝ 

համայնքի ղեկավարի կողմից տրված տեղեկանքը հողատարածքը տունկին 

պատրաստ (հերկված, տեղաձևած և փոսերը փորած) լինելու մասին. 

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկանքները ստորագրում է նաև 

համապատասխան շրջանի համայնքը սպասարկող գյուղատնտեսը. 

5) ագրոտեխնիկական ժամկետներում տրամադրված տնկիների ոչ 

նպատակային օգտագործման դեպքում տրամադրված տնկիների արժեքը 

հողօգտագործողների կողմից ենթակա է վերադարձման պետական բյուջե. 

6) տրամադրված տնկիների նպատակային օգտագործումն ստուգելու 

նպատակով Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի հրամանով 

ստեղծվում է հանձնաժողով. 

 7) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի ղեկավարները 

տնկիների բաշխման գործընթացն ավարտելուց հետո նախարարություն են 

ներկայացնում հաշվետվություն կատարած աշխատանքների մասին. 

8) Արցախի Հանրապետության շրջանների բարձրադիր գոտում պտղատու 

այգիների հիմնադրման նպատակով աշնան տունկի համար տնկիների պահանջարկի 

վերաբերյալ հայտերը նախարարություն է ներկայացվում մինչև 2020 թվականի 

հոկտեմբերի 1-ը: 

29. Սույն Ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացվում է յուրաքանչյուր տարվա 

պետական բյուջեով այդ նպատակով նախատեսված միջոցներով: 

 

4. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

  

30. Սույն Ծրագրի իրականացումից ակնկալվող արդյունքներն են` 

1) ջրային ռեսուրսների արդյունավետ և նպատակային օգտագործում. 

2) նվազ ջրային ռեսուրսների պայմաններում ոռոգովի հողատարածքների 

ավելացում. 

3) գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության և ստացվող բերքի 

որակի բարձրացում. 

4) մոլախոտային բուսականության, հիվանդությունների և վնասատուների դեմ 

պայքարի անհրաժեշտության նվազեցում: 

31. Ծրագրի իրականացումից յուրաքանչյուր տարի նախատեսվում է՝ 

1) ոռոգման կաթիլային համակարգեր տեղադրել ավելի քան 400 հեկտար 

բազմամյա տնկարկների և ծխախոտի մշակության համար. 

2) հասնել ոռոգման ջրի 100 տոկոսով արդյունավետ օգտագործմանը, 30-50 

տոկոսով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության ավելացմանը և 

ստացվող բերքի որակի բարձրացմանը. 

3) ցանել ավելի քան 7 000 հեկտար յուղատու և ավելի քան 500 հեկտար ընդեղեն 

մշակաբույսեր. 

4) վերամշակող ընկերություններում հողօգտագործողներից մթերել ստացված 

ծխախոտի ամբողջ հումքը. 

5) ֆինանսական միջոցները կամ դրանց համարժեք ապրանքանյութերը 

տրամադրել շուրջ 500 հեկտար բանջարեղենի մշակության համար: 

32. Յուղատու և ընդեղեն մշակաբույսերը, հնդկացորենը և բանջարեղենը հումք 

են հանդիսանում վերամշակող ընկերությունների համար: Յուղատու մշակաբույսերի 

վերամշակումից ստացված ձեթը, ընդեղեն մշակաբույսերից՝ հատիկը, հնդկացորենից` 

հնդկաձավարը և բանջարեղենից` պահածոները հանդիսանում են առաջին 



անհրաժեշտության պարենամթերք և ունեն մեծ դեր ու նշանակություն մարդու 

օրգանիզմի նորմալ գործունեության համար: Կերային մշակաբույսերից ստացվում է 

անասնակեր, որը կնպաստի անասնաբուծության զարգացմանը: 

33. Սույն Ծրագրի շրջանակներում տրամադրված պետական աջակցության 

միջոցով ստացված բերքի մթերումը (իրացումը) պետական աջակցության ծրագրի մաս 

չի կազմում՝ բացառությամբ մշակված ծխախոտից ստացված բերքի մթերումից 

(իրացումից): 

34. Նվազագույնը 10 հեկտար մակերեսով գործող այգի ունենալու և հետագայում 

ևս առնվազն 10 հեկտարով այգու տարածքը մեծացնելու հնարավորության, 

անհրաժեշտ ջրային ռեսուրսների և համապատասխան ֆինանսական միջոցների 

առկայության դեպքում պետական կամ այլ միջոցներով կկառուցվեն խորքային հորեր 

(արտեզյան ջրհորներ) և էներգետիկ ենթակառուցվածքներ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև N 1 

Արցախի Հանրապետության _________________ շրջանի 

 ________________________ համայնքի ղեկավարին 

(վարչակազմի ղեկավարին) 

 

Հ Ա Յ Տ 

  
 

Դիմող   _______________________________________________________________________ 
(ֆիզիկական և իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր) 

_______________________________________________________________________________ 

Բնակության վայրը (գտնվելու վայրը),  

հեռախոսահամարը ____________________________________________________________ 

Անձնագրի և սոցիալական քարտի կամ  

հանրային ծառայությունների համարանիշի համարը ______________________________ 

Պետական գրանցման վկայականի համարը _______________________________________ 

Գործունեության իրականացման վայրը __________________________________________ 

Նախատեսվող աջակցության տեսակը____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Մշակվող կուլտուրայի տեսակը__________________________________________________ 

Մշակվող հողատարածքի մակերեսը_____________________________________________ 

Հայտին կից ներկայացվում են` 

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________________ 

 

Լրացուցիչ 

տեղեկություններ_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

           ____________________                                            ______________________ 
                                       (անուն,ազգանուն)                                                                                                             (ստորագրությունը)                                                                              

                                                          

«____» ______________ 20___ թ.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև N 2 

Արցախի Հանրապետության  

գյուղատնտեսության նախարարություն 

 

Հ Ա Յ Տ 

  
 

Դիմող   _______________________________________________________________________ 
(ֆիզիկական և իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր) 

_______________________________________________________________________________ 

Բնակության վայրը (գտնվելու վայրը),  

հեռախոսահամարը ____________________________________________________________ 

Անձնագրի և սոցիալական քարտի կամ  

հանրային ծառայությունների համարանիշի համարը ______________________________ 

Պետական գրանցման վկայականի համարը _______________________________________ 

Գործունեության իրականացման վայրը __________________________________________ 

Նախատեսվում է ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիա տեղադրել _________հա        

______________________________________________________________________ համար 
(մշակվող կուլտուրայի տարիքը, տեսակը) 

_______________________________________________________________________________ 

Ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիա տեղադրող  

ընկերությունը__________________________________________________________________ 

Հայտին կից ներկայացվում են` 

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________________ 

 

Լրացուցիչ 

տեղեկություններ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

           ____________________                                            ______________________ 
                                    (անուն,ազգանուն)                                                                                                                    (ստորագրությունը)                                                                              

 

                                                                                                          

«____» ______________ 20___ թ.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        Ձև N 3 

Արցախի Հանրապետության  

գյուղատնտեսության նախարարություն 

 

 

ՀԱՅՏ 

Ոռոգման կաթիլային, շիթային կամ ենթահողային համակարգերի  

ներդրման աշխատանքների մասնակցության 

 

………………………………….. ընկերությունը (այսուհետ` Ընկերություն) 

պատրաստակամություն է հայտնում մասնակցելու ԱՀ կառավարության 2018 

թվականի մայիսի 11-ի N 350-Ն որոշմամբ հաստատված «Բուսաբուծության համալիր 

զարգացման ծրագրի» շրջանակներում իրականացվելիք` ոռոգման կաթիլային, 

շիթային կամ ենթահողային համակարգերի տեղադրման աշխատանքներին: 

Միաժամանակ հայտարարում եմ, որ` 

 մեկ միավոր հողատարածքում ոռոգման կաթիլային համակարգի 

տեղադրումն կիրականացվի Ընկերության կողմից, 

- համակարգի տեղադրումից հետո առնվազն մեկ տարվա ընթացքում 

համակարգի շահագործման վերաբերյալ մասնագիտական խորհրդատվության 

տրամադրումը և  ծխախոտի դեպքում՝ առնվազն մեկ, իսկ բազմամյա  տնկարկների 

դեպքում՝ առնվազն երեք տարվա ընթացքում երաշխիքային սպասարկումն 

իրականացնում է Ընկերության կողմից. 
Ներկայացնում եմ լրացուցիչ փաստաթղթեր` Ընկերության գործունեության և 

կատարած աշխատանքների մասին (ոչ պարտադիր դրույթ): 
Հավաստիացնում եմ, որ սույն հայտով ներկայացված տեղեկատվությունն 

արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ կեղծ փաստաթուղթ կամ 

տեղեկատվություն ներկայացնելը հանգեցնում է օրենքով սահմանված 

պատասխանատվության: 

Պարտավորվում եմ ներկայացված տեղեկատվության որևիցէ փոփոխության 

դեպքում այդ մասին տեղեկացնել Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարությանը: 

Կից ներկայացնում եմ լիցենզիայի պատճենը: 

 

   Ստորագրող` 

 

 ................................                                      ..............................................  

                   (պաշտոնը)                                                                                                        (անունը, ազգանունը) 

 

 .......................................  
              (ստորագրությունը) 

             

 .....   .....................  20__թ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ձև N 4 

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր   N__ 

 

ՏՆԿԻՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

 

         _____________________                                                        «____»____________ 20___ թ. 
                          /կնքման վայրը/ 

 

     Տրամադրող 
□ Արցախի Հանրապետությունը՝ 

ի դեմս_______________________________________________________________________ 

  

□ Արցախի Հանրապետության ________________ շրջանի ______________ համայնքն՝  

ի դեմս_______________________________________________________________________ 

  

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն__________________________ 

ազգանուն_______________________ 

հայրանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________ 

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ _______________________________ 

  

Շահառու 
□ Ֆիզիկական անձ 

անուն__________________________ 

ազգանուն_______________________ 

հայրանուն ______________________ 

հաշվառման հասցե__________________________________________ 

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ_______________________________ 
                                                                                                                                                                  (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում______________________________ 

գրանցման համար________________________ 

գտնվելու վայրը__________________________ 

  

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն____________________________ 

ազգանուն_________________________ 

հայրանուն ________________________ 

հաշվառման հասցե___________________________________ 

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ______________________________ 
                                                                                                                                                       (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի 

11-ի N 350-Ն որոշման  հավելվածի □ 24-րդ կետի 2-րդ ենթակետը, □ 28-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետը, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին. 

 

 Պայմանագրի առարկան 

1.1. Սույն պայմանագրով Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 

թվականի մայիսի 11-ի N 350-Ն որոշման  հիման վրա Շահառուին անհատույց 

տրամադրվում է  

□ նռնենի ________________ հատ 

□ խնձորենի________________ հատ 

□ տանձենի________________ հատ 

□ արևելյան խուրմա________________ հատ 

□ կեռասենի________________ հատ 

□ սև սալորենի________________ հատ 

□ սերկևիլենի________________ հատ 

□ տխլենի________________ հատ 

□ զկեռենի________________ հատ 



□ ընկուզենի________________ հատ 

□ հոնենի________________ հատ 

 

_______________________________________ ՀՀ դրամի չափով՝ ագրոտեխնիկական 

ժամկետներում տրամադրված տնկիների նպատակային օգտագործման և ________ հա 

այգի հիմնադրելու նպատակով: 

 

 Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները 

2.1. Տրամադրողը պարտավորվում է Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տնկիները 

անհատույց տրամադրել Շահառուին՝ համաձայն հանձնման-ընդունման ակտի, որը 

կազմում է սույն Պայմանագրի անբաժանելի մասը: 

2.2. Շահառուն պարտավոր է. 

ա/ կատարել Պայմանագրին համապատասխան հանձնվող տնկիների ստացումն 

ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները 

բ/ ստացած տնկիներն օգտագործել Պայմանագրով սահմանված նպատակներին 

համապատասխան 

գ/ Պայմանագրին համապատասխան տրամադրված տնկիների 

ագրոտեխնիկական ժամկետներում ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում 

Պայմանագրում նշված գումարը վերադարձնել պետական բյուջե: 

 

 Այլ պայմաններ 

3.1. Պայմանագրին ուժի մեջ է մտնում կողմերի կողմից ստորագրման պահից:  

3.2. Պայմանագրով չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

3.3. Պայմանագիրը կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր 

իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:  

 

 Կողմերի ստորագրությունները 

 

Տրամադրող                     Շահառու 

 

_____________________________  
                           (անուն, ազգանուն) 

 

_____________________________ 

                 (ստորագրությունը) 

 Կ.Տ.           

_____________________________  
             (անուն, ազգանուն) 

 

_____________________________ 
                 (ստորագրությունը)                                                                            

Կ.Տ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱԿՏ 

հանձման-ընդունման 

 
_______________________________________________________________________________ 

(հանձնողի ԱԱՀ (անվանումը)) 

 

 (այսուհետ՝ Հանձնող), մի կողմից և ______________________________________________ 
                                                                                                               (աջակցության կարգով տնկի ստացող հողօգտագործողի ԱԱՀ (անվանումը)) 

 

(այսուհետ՝ Ընդունող), մյուս կողմից, կազմեցին սույն հանձնման-ընդունման ակտն 

այն մասին, որ Բուսաբուծության համալիր զարգացման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) 

շրջանակներում ________________________________________________________________ 

                                                                  (տնկիների հանձնման վայրը) 

________________________________________________________-ում Հանձնողն հանձնեց,  

իսկ Ընդունողը ընդունեց Ծրագրով իրեն հասանելիք անհատույց տրամադրվող  

□ նռնենի ________________ հատ 

□ խնձորենի________________ հատ 

□ տանձենի________________ հատ 

□ արևելյան խուրմա________________ հատ 

□ կեռասենի________________ հատ 

□ սև սալորենի________________ հատ 

□ սերկևիլենի________________ հատ 

□ տխլենի________________ հատ 

□ զկեռենի________________ հատ 

□ ընկուզենի________________ հատ 

□ հոնենի________________ հատ 

 

____________________________ ՀՀ դրամի չափով՝ ագրոտեխնիկական ժամկետներում 

տրամադրված տնկիների նպատակային օգտագործման և _____________ հա այգի 

հիմնադրելու նպատակով: 

 

       Սույն հանձնման-ընդունման ակտը կազմվում է 2 (երկու) օրինակից: 

Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: 

 

 

 

            Հանձնեց                                                    Ընդունեց 

 
_____________________________  
                           (անուն, ազգանուն) 

 

_____________________________ 

                 (ստորագրությունը) 

 Կ.Տ.           

_____________________________  
             (անուն, ազգանուն) 

 

_____________________________ 
                 (ստորագրությունը)                                                                            

Կ.Տ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Աղյուսակ N 1 

 

Տրամադրվող սերմի, պարարտանյութերի և ինոկուլյանտի  

սահմանված քանակները 1 հեկտարի համար 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հ/հ Մշակաբույսը 

Տրամադր-

վող սերմե-

րի քանա-

կը (կգ) 

Տրամադրվող 

ինոկուլյանտի 

քանակը 

(մլ) 

Տրամադրվող  

պարարտանյութի 

քանակը (կգ) 

ֆոսֆոր կալիում 

2018 թվական 

1 Եգիպտացորեն (հատիկ) 20    

2 Եգիպտացորեն (սիլոս) 30    

3 Հնդկացորեն 80    

4 Արևածաղիկ 5  50 100 

5 Սոյա 55 130 50 100 

6 Կտավատ 50  50  

7 Առվույտ 20    

8 Ռայգրաս 35    

9 Ոլոռ 200    

10 Սիսեռ 100    

11 Ոսպ 120    

12 Լոբի 100    

Հ/հ Մշակաբույսը 

Տրամադր-

վող սերմե-

րի քանա-

կը (կգ) 

Տրամադրվող 

ինոկուլյանտի 

քանակը 

(մլ) 

Տրամադրվող 

պարարտանյութի 

քանակը (կգ) 

ֆոսֆոր կալիում 

2019 թվական 

1 Եգիպտացորեն (հատիկ) 16    

2 Հնդկացորեն 80    

3 Արևածաղիկ 5  50 50 

4 Սոյա 60 130 50 50 

5 Հլածուկ 6  50 50 

6 Կտավատ 50    

7 Սորգո  12    

8 Սիսեռ  100    

9 Ոսպ 120    

10 Ոլոռ 200    

11 Կորնգան 100    

12 Առվույտ 20    



 

 

 

 

Հ/հ Մշակաբույսը 

Տրամադրվող 

սերմերի 

 քանակը (կգ) 

Տրամադրվող 

պարարտանյութի 

քանակը (կգ) 

ֆոսֆոր կալիում 

2020 թվական 

1 Եգիպտացորեն (հատիկ) 1 ցանքսի միավոր   

2 Հնդկացորեն 100   

3 Արևածաղիկ 4 50 50 

4 Սոյա 60 50 50 

5 Կտավատ 60 50 50 

6 Սիսեռ  100   

7 Ոսպ 150   

8 Ոլոռ 200   

9 Կորնգան 120   

10 Առվույտ 20   

11 Լոբի 100   



Աղյուսակ N 2 

Բուսաբուծության զարգացման ծրագրի իրագործման համար պահանջվող ներդրումները 2018 թվականի համար 

Հ/հ 

Մշակաբույ-

սի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 
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Ընդամենը 

ֆինանսա-

կան 

միջոցներ                 

(ՀՀ դրամ) 
ֆոսֆոր կալիում 

1 
Կաթիլային 

համակարգ 
481     719252000       3000000 14000000           736252000 

2 
Եգիպտացորեն 

հատիկ) 
1352 20     27035 45959500                 45959500 

3 
Եգիպտացորեն 

(սիլոս) 
187 30     5610 9537000                 9537000 

4 Հնդկացորեն 1250 80     100000 54000000                 54000000 

5 Արևածաղիկ 3250 5     16250 77675000           73290000 24430000 48860000 150965000 

6 Սոյա 200 55     11000 6930000         650000 4200000 1400000 2800000 11780000 

7 Կտավատ 2740 50     137000 95900000           19180000 19180000   115080000 

8 Առվույտ 400 20     8000 13600000                 13600000 

9 Ռայգրաս 34.4 35     1204 2408000                 2408000 

10 Ոլոռ 100 200     20000 7600000                 7600000 

11 Սիսեռ 170 100     17000 9860000                 9860000 

12 Ոսպ 100 120     12000 13200000                 13200000 

13 Լոբի 10 100     1000 300000                 300000 

14 Ծխախոտ     3525              35250000         35250000 

15 Բանջարեղեն 500           100000000               100000000 

16 Կարտոֆիլ 200           30000000               30000000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10974   3525 719252000   336969500 130000000 3000000 14000000 35250000 650000 96670000 45010000 51660000 1335791500 

 

 

 



Բուսաբուծության զարգացման ծրագրի իրագործման համար պահանջվող ներդրումները 2019 թվականի համար 
 

Հ/հ 

Մշակա-

բույսի 

կամ միջո-

ցառման 

անվա-

նումը 
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(կ
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) 

որից 

Ընդա-

մենը 

ֆինան-

սական 

միջոց-

ներ                 

(ՀՀ 

դրամ) 

որից 

ֆ
ո

ս
ֆ

ո
ր

 

կ
ա

լի
ո

ւմ
 

ԱՀ 2019 թվականի 

պետական բյուջե 

ԼՂՀ 

ԳԳԱՀ-ի 

միջոցնե-

րով (ՀՀ 

դրամ) 
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1 
Կաթիլային 

համակարգ 
254     380500000       1200000 9800000             391500000 391500000     

2 
Եգիպտացո-

րեն (հատիկ) 
4000 16     64000 254400000                  254400000 80020000   174380000 

3 Հնդկացորեն 1937.5 80     155000 109275000                 109275000     109275000 

4 Արևածաղիկ 2800 5     14000 55860000           280000 140000 140000 55860000 55860000     

5 Սոյա 550 60     33000 24585000         66 55000 27500 27500 24585000     24585000 

6 Կտավատ 6700 50     335000 247900000                   247900000 247900000     

7 Սորգո 50 12     600 480000                 480000 480000     

8 Սիսեռ 290 100     29000 32190000                   32190000     32190000 

9 Ոսպ 100 120     12000 8640000                 8640000 8640000     

10 Ոլոռ 260 200     52000 22100000                 22100000 22100000     

11 Հլածուկ 200 6     1200 1044000           20000 10000 10000 1044000     1044000 

12 Կորնգան 876.92 100     87692 57300000                 57300000   51300000 6000000 

13 Առվույտ 950 20     19000 47500000                 47500000   47500000   

14 Ծխախոտ     1012.3             10123000         10123000 10123000     

15   Բանջարեղեն 186           37230000               37230000 37230000     

16 Կարտոֆիլ 51.8           7770000               7770000 7770000     

17 

Ջերմոցա-

յին տնտե-

սություն 

3.5           7000000               7000000 7000000     

18 
Նռան 

տնկիներ 
702.4 625       65850000                 65850000 65850000     

19 
Այլ 

տնկիներ 
90         35119000                 35119000 35119000       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 20002.12    1012,3  380500000   962243000 52000000 1200000 9800000 10123000 66 355000       1415866000 969592000 98800000 347474000 

 

 



Բուսաբուծության զարգացման ծրագրի իրագործման համար պահանջվող ներդրումները 2020 թվականի համար 
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1 
Կաթիլային 

համակարգ 
400 

  
521000000 

   
2000000 12000000 

    
535000000 535000000 

  

2 

Եգիպտա-

ցորեն  
500 20 

  
10000 21000000 

       
21000000 21000000 

  

Եգիպտացո-

րեն(Պիոներ) 
3820 

   
3820 248300000 

       
248300000 192910000 

 
55390000 

3 Հնդկացորեն 2000 100 
  

200000 132000000 
       

132000000 132000000 
  

4 Արևածաղիկ 2900 4 
  

11600 38570000 
    

290000 145000 145000 89320000 67700000 
 

21620000 

5 Սոյա 370 60 
  

22200 12210000 
    

37000 18500 18500 18685000 16000000 
 

2685000 

6 Կտավատ 4700 60 
  

282000 195990000 
    

470000 235000 235000 278240000 24300000 
 

253940000 

7 Սիսեռ 1300 100 
  

130000 135200000 
       

135200000 
  

135200000 

8 Ոսպ 100 150 
  

15000 10350000 
       

10350000 10350000 
  

9 Ոլոռ 1400 200 
  

280000 102200000 
       

102200000 5740000 
 

96460000 

10 Լոբի 50 100 
  

5000 17225000 
       

17225000 
  

17225000 

11 Կորնգան 1550 120 
  

186000 108810000 
       

108810000 
 

79600000 29210000 

12 Առվույտ 500 20 
  

10000 21450000 
       

21450000 
 

21450000 
 

13 Ծխախոտ 
  

2500 
      

25000000 
   

25000000 25000000 
  

14 

Բանջարե-

ղեն և(կամ) 

լոբի և (կամ) 

կարտոֆիլ 

500 
     

150000000 
      

150000000 150000000 
  

15 

Ջերմոցա-

յին տնտե-

սություն 
      

5000000 
      

5000000 5000000 
  

16 
Նռան 

տնկիներ 
400 625 

   
37500000 

       
37500000 37500000 

  

17 
Այլ 

տնկիներ 
100 

    
42500000 

       
42500000 42500000 

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 20590 
 

2500 521000000 1155620 1123305000 155000000 2000000 12000000 25000000 797000 398500 398500 1977780000 1265000000 101050000 611730000 



Աղյուսակ N 3 

 
ԱՀ  շրջանների բարձրադիր գոտում պտղատու այգիների հիմնադրման 

 համար  տրամադրվող տնկիների քանակները 1 հեկտարի համար 

 

 

Հ/հ Պտղատեսակը Տնկման սխեմա 
Մեկ հեկտարի համար պահանջվող 

տնկիների քանակ (հատ) 

1 Խնձորենի    4X5 500 

2 Տանձենի  5X5 400 

3 Արևելյան խուրմա 5X5 400 

4 Կեռասենի 6X6 278 

5 Սև  սալորենի 4X5 400 

6 Սերկևիլենի 4X5 500 

7 Տխլենի 4X5 500 

8 Զկեռենի 4X5 500 

9 Ընկուզենի 6X6 278 

10 Հոնենի 4X5 500 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              15 ապրիլի 2020թ.                                                          N 252-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի  N 1160-Ն ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 11-Ի N 52-Ա  

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
  

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

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

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի  

ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 3-րդ, 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1.  «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N N 1 և 4 աղյուսակներում կատարել 

վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 

թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի 

պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-

Ն որոշման N 2 հավելվածի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` 

համաձայն  հավելվածի: 

2. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

փետրվարի 11-ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական 

բյուջեով նախատեսված գյուղատնտեսական ծրագրերի և միջոցառումների 

մասին»  N 52-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝  

1) 5-րդ կետում «311 588,7» թիվը փոխարինել «312 076,7» թվով. 

2) 5-րդ կետի 2-րդ տողում «51 138,6» թիվը փոխարինել «51 626,6» թվով. 

3) 6-րդ կետում և 6-րդ կետի 1-ին տողում «34 000,0» թիվը փոխարինել 

«44 000,0» թվով. 

4) 15-րդ կետում «30 000,0» թիվը փոխարինել «19 512,0» թվով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                 Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի ապրիլի 15-ի N 252-Ն  որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2020  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 4 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 4 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(հազար դրամ) 
 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 (հազար ՀՀ դրամ)  
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Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգ-

ման բաժինների, խմբերի և 

դասերի, ֆինանսավորվող 

ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

         ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ  - - - - 

         այդ թվում`    

   04 

  

 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- - - - 

 2 

 

 Գյուղատնտեսություն, 

անտառային տնտեսություն, 

ձկնորսություն և որսոր-

դություն 

- - - - 

  1  Գյուղատնտեսություն - - - - 

 

  

06 Անասնաբուժական և սանի-

տարական սպասարկման 

միջոցառումներ 

- 109.0 271.0 488.0 

 

  

 ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- 109.0 271.0 488.0 

   07 Խորհրդատվական և տպագրա-

կան ծառայությունների ու 

մոնիթորինգի կազմակերպում 

- 10 000.0 10 000.0 10 000.0 

 

  

 ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- 10 000.0 10 000.0 10 000.0 

 

  

16 Անասնագլխաքանակի 

հաշվառում, համարակալում 
- 

(10 109.0) (10 271.0) (10 488.0) 

 

  

 ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- 

(10 109.0) (10 271.0) (10 488.0) 

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) 

I եռամ-

սյակ 

I կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

04 2 1 

ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  
_ 109.0 271.0 488.0 

   

«Ասկերանի  անասնաբուժական   

սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 
_ 109.0 271.0 488.0 

   ԸՆԴԱՄԵՆԸ _ 109.0 271.0 488.0 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              15 ապրիլի 2020թ.                                                          N 255-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

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

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

սահմաններում` Ստեփանակերտ քաղաքի Աջափնյակ թաղամասի թիվ 22/4  

հասցեում գտնվող, քաղաքացու սեփականություն  հանդիսացող՝  

գյուղատնտեսական   նպատակային  նշանակության 0,0534  հեկտար 

բազմամյա տնկարկը՝ համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության` հասարակական կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել 

հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                              Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              15 ապրիլի 2020թ.                                                          N 256-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

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

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

թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 588 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Այգեստանի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և 

այլ արտադրական նպատակային նշանակության 0,004 հեկտար 

արդյունաբերական օբյեկտների հողերը փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության՝ հասարակական կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                              Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

           15 ապրիլի 2020թ.                                                          N 257-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

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

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

թվականի մարտի 4-ի N 173 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտունու շրջանի Նորշենի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացու սեփականություն 

հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,375 

հեկտար վարելահողը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության՝ հասարակական  կառուցապատման հողերի: 

2. Առաջարկել Նորշենի 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  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                              Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

           15 ապրիլի 2020թ.                                                          N 258-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի 

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

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները և ղեկավարվելով Արցախի 

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

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

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-

ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման N 2 

հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

մարտի 25-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                              Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի ապրիլի 15-ի N 258-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 

27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար դրամ) 
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Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամսյակ  

Առաջին 

կիսամյակ  

Ինն 

ամիս 
Տարի 

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ   - - - - 

        այդ թվում`          

10 
   

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
(7238,0) (7238,0) (7238,0) (7238,0) 

 

7 
  

Սոցիական հատուկ 

արտոնություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 

(7238,0) (7238,0) (7238,0) (7238,0) 

 

 

1 
 

Սոցիական հատուկ 

արտոնություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 

(7238,0) (7238,0) (7238,0) (7238,0) 

 

 

 
04 

Ամենամսյա դրամական օգնու-

թյուններ և պարգևավճարներ 
(7238,0) (7238,0) (7238,0) (7238,0) 

 

   ԱՀ  աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման  

նախարարություն 

(7238,0) (7238,0) (7238,0) (7238,0) 

11 
   

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 
7238,0 7238,0 7238,0 7238,0 

 
1 

  

Պետական բյուջեի և համայնք-

ների պահուստային ֆոնդեր 
7238,0 7238,0 7238,0 7238,0 

  
1 

 

Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
7238,0 7238,0 7238,0 7238,0 

   
01 

Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
7238,0 7238,0 7238,0 7238,0 

 
   

ԱՀ կառավարություն 7238,0 7238,0 7238,0 7238,0 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              16 ապրիլի 2020թ.                                                          N 270-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 5-Ի N 513-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ   

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի օգոստոսի 5-ի «Ոստիկանության ծառայողի համազգեստի 

նկարագիրն ու այն կրելու ժամկետները սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 19-ի N 203-Ն 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 513-Ն որոշման մեջ կատարել 

հետևյալ լրացումները.  

1) որոշման N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 

30.1-ին կետով. 

«30.1. Բաճկոն (ժիլետ)  

Սև գույնի կտորից կարված, ոսկեգույն եզրաքուղերով, թիկունքի մասում՝ 

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՔՐԵԱԳԵՏ», դիմացի մասում՝ «CRIMINAL EXPERT» 

ոսկեգույն թելով ասեղնագործված գրառումներով և ոստիկանության 

զինանշանի պատկերով, առջևի մասում ուղղահայաց փակող շղթայով, ունի 

երկու մեծ և երկու փոքր արտաքին գրպաններ». 

2) որոշման 2-րդ հավելվածի «(ՆՈՐՄԱ 2)» աղյուսակը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ՝ նոր 9.1-ին կետով՝    

 

« 
9.1. Բաճկոն (ժիլետ) 1 հատ 3 տարի 

տրվում է միայն 

փորձաքրեագետներին (սև)   »: 

 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              16 ապրիլի 2020թ.                                                          N 271-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ 

ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ  ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ 

ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԸ, ԴԱՏԱՎՈՐԻ 

ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 18-Ի N 514-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ 

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 
Հիմք ընդունելով դատական օրենսգրքի 86-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 7-րդ 

կետը, 100-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 41-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  

որոշում է. 

1. Սահմանել՝ 

1) դատավորի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական 

արատների և հիվանդությունների ցանկը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) դատավորի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական 

արատների և հիվանդությունների բացակայության մասին տրամադրվող 

տեղեկանքի ձևը՝ համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) դատավորի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական 

արատների և հիվանդությունների բացակայության մասին տեղեկանք 

տրամադրելու կարգը` համաձայն N 3 հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 18-ի «Դատավորի պաշտոնում 

նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների և հիվանդությունների 

ցանկը սահմանելու մասին» N 514-Ն որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանիցֈ 

 

 
«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020  թվականի ապրիլի 16-ի N 271-Ն որոշման 

 
ՑԱՆԿ 

ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 

ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

 

1. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐ 

  

1. Կուրություն 

2. Խլություն 

3. Համրություն 

  

2. ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

1. Հոգեկան և վարքային խանգարումներ (F00-F16, F18, F19-F39, F60-F61, F44.1, F44.2,  

F44.3, F44.6, F44.8, F63, F70-F89) 

2. Կենտրոնական նյարդային համակարգի քրոնիկ պրոգրեսիվող հիվանդություններ` 

արյան շրջանառության սուր և քրոնիկ խանգարումներով, տետրապլեգիայով, 

արտահայտված թուլամտությամբ, կոնքի օրգանների ֆունկցիայի խանգարումներով (G30, 

I60-I69) 

3. Կողմնային ամիոտրոֆիկ սկլերոզ` շարժողական ֆունկցիայի խանգարումով (G35) 

4. Էպիլեպսիա՝ հաճախակի նոպաների և անձի արտահայտված փոփոխությունների 

առկայությամբ (G40) 

5. Միասթենիա(G70.0) 

6. Միոպաթիա (G71.2-G72) 

7. Նյարդային համակարգի բնածին (զարգացման) արատներ (Q00-Q07) 

8. Զարկերակային գերճնշում` բարդացված նյարդային կենտրոնական համակարգի, 

սրտամկանի, ակնահատակի, երիկամների ախտահարումով, խիստ արտահայտված 

ֆունկցիաների խանգարումով, դեկոմպենսացված փուլում (I10) 

9. Սրտային անբավարարություն` դիստրոֆիկ փուլում, բարդացված ասցիտով, 

անասարկայով (I50) 

10. Շաքարային դիաբետ` դեկոմպենսացված փուլում, երիկամների ախտահարումով՝ 

ծանր ձևի դիաբետիկ նեֆրոպաթիա երիկամային անբավարարություն (E10-E14† N08.3) 

11. Չարորակ նորագոյացություններ 4-րդ փուլում՝ մետաստատիկ քայքայումով (C00) 

12. Արյան չարորակ հիվանդություններ` 4-րդ փուլում, բուժման ոչ ենթակա ձևերով 

(C97) 

13. Շնչառական օրգանների տուբերկուլյոզ` հաստատված մանրէաբանորեն կամ 

հյուսվածքաբանորեն (A15) 

14. Երիկամների քրոնիկական հիվանդություններ կամ այլ հիվանդությունների 

հետևանքով արտահայտված երիկամային ախտահարումներ` բարդացված քրոնիկ 

երիկամային անբավարարությամբ, տերմինալ փուլում (N18) 

15. Ականջի հիվանդություններ՝արտահայտվածությամբ (H90) 

16. Տեսողական խանգարումներ` անարտահայտչականությամբ (H54.0) 

17.Վեստիբուլյար (նախադռնային) ֆունկցիայի խանգարում (H81) 

  18. Խոսքի զարգացման յուրահատուկ խանգարումներ (F80) 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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Ձև 

_________________________________________________________________________ 
(Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության անվանումը) 

  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

 ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 

ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

  

1. Տրվում է քաղաքացի __________________________________________________________ 
                                                             (անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը) 

2. Հաշվառման վայրը ___________________________________________________________ 

3. Բնակության վայրը ___________________________________________________________ 

4. Կատարված հետազոտությունները (թվարկել) և դրանց արդյունքները _____________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

5. Տվյալ պաշտոնում նշանակվելու պիտանիության վերաբերյալ բժշկական եզրակա-

ցությունը______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

 

 

Բժշկական կազմակերպության տնօրեն`  

________________ 

      (ստորագրությունը) 

_____________________ 
               (անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

 

_____ _______________ 20 թ.  

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԿԱՐԳ 

ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ  

ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ  

ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  

 

1. Դատավորի թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվող անձի (այսուհետ` 

Թեկնածու) դատավորի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների 

և հիվանդությունների բացակայության մասին տեղեկանքի (այսուհետ` Տեղեկանք) 

տրամադրումն իրականացվում է Ստեփանակերտ քաղաքի արտահիվանդանոցային 

բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության (այսուհետ` 

Կազմակերպություն) կողմից:  

2. Թեկնածուն Կազմակերպությունում ստուգում անցնելու համար ներկայացնում 

է անձը հաստատող փաստաթուղթ և «Հոգեթմրաբանական դիսպանսեր» փակ 

բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ` Դիսպանսեր) կողմից տրված բժշկական 

փաստաթուղթը: Կազմակերպությունում և Դիսպանսերում գործադիր տնօրենների 

հրամաններով ստեղծվում են մշտապես գործող բժշկական հանձնաժողովներ: 

3. Կազմակերպությունում մշտապես գործող բժշկական հանձնաժողովի 

(այսուհետ` Բժշկական հանձնաժողով) կազմում ընդգրկվում են թերապևտը, 

նյարդաբանը, սրտաբանը, քիթ-կոկորդ-ականջաբանը, ակնաբանը, ուռուցքաբանը, 

ներզատաբանը: Առանձին դեպքերում, ելնելով կոնկրետ հիվանդությունից կամ 

վիճակից, Բժշկական հանձնաժողովը, Կազմակերպության գործադիր տնօրենի 

հրամանով, կարող է համալրվել նաև տվյալ բժշկական կազմակերպության այլ  

բժիշկ-մասնագետներով: 

4. Դիսպանսերի գործադիր տնօրենը բժշկական փաստաթուղթը Թեքնածուին է 

տրամադրում դիմելու օրվանից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Այն դեպքում, երբ 

արտահիվանդանոցային պայմաններում հնարավոր չէ գալ եզրահանգման հոգեկան 

հիվանդությունների առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ, իրականացվում է 

հետազոտում «ցերեկային ստացիոնար» կամ «ստացիոնար» պայմաններում: 

Հետազոտության արդյունքների հիման վրա Դիսպանսերի գործադիր տնօրենը 

բժշկական փաստաթուղթը Թեկնածուին է տրամադրում  դիմելու օրվանից  

10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

5. Դիսպանսերի գործադիր տնօրենը բժշկական փաստաթուղթը Թեկնածուին է 

տրամադրում ոչ հանձնաժողովային կարգով, համապատասխան հետազոտությունների 

արդյունքների հիման վրա` դիմելու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

6. Կազմակերպության գործադիր տնօրենը սույն կարգի 2-րդ կետում նշված 

փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

Թեկնածուին է տրամադրում Տեղեկանքը` հիմք ընդունելով Բժշկական հանձնաժողովի 

կողմից տրված եզրակացությունը: 

7.  Բժշկական ստուգման արդյունքում Բժշկական հանձնաժողովի կողմից տրված 

եզրակացության վերաբերյալ տվյալները գրանցվում են ամբուլատոր բժշկական 

քարտում և վավերացվում Բժշկական հանձնաժողովի անդամների 

ստորագրություններով: 

8.  Տեղեկանքը վավեր է տալու պահից մեկ ամիս ժամկետով: 

9. Տեղեկանքը կորցնելու կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու 

դեպքում Թեկնածուն դիմում է Կազմակերպություն` Տեղեկանքի կրկնօրինակը 

ստանալու համար: 

10. Տեղեկանքի կրկնօրինակը Թեկնածուին  տրամադրվում է սկզբնական 

փաստաթղթում ամրագրված ժամկետով, դիմելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, Տեղեկանքի կրկնօրինակի վերևի աջ անկյունում նշելով «Կրկնօրինակ» 

բառը, որի վրա դրվում է բժշկական հաստատության կնիքը: 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              16 ապրիլի 2020թ.                                                          N 272-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 15-Ի N 843-Ն  

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասը և 41-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Սահմանել հանրային քննարկումների կազմակերպման և 

անցկացման կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 15-ի «Հանրային քննարկումների 

կազմակերպման և իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 843-Ն 

որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020  թվականի ապրիլի 16-ի N 272-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  

ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

 

1.  «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 3-րդ գլխով նախատեսված 

հանրային քննարկումները (այսուհետ` հանրային քննարկումներ) նորմատիվ 

իրավական ակտի նախագծերի իրավաստեղծ գործընթացին հասարակության 

մասնակցության, այդ գործընթացի թափանցիկության և հաշվետվողականության 

ապահովման նպատակով` այդ նախագծերի վերաբերյալ հանրության իրազեկման, 

ինչպես նաև հանրային կարծիքը բացահայտելու, դրանց վերաբերյալ դիտողություններ 

և առաջարկություններ ստանալու և դրանք ամփոփելու գործընթաց է: 

2. Օրենսդրական ակտերի նախագծերը ենթակա են հանրային քննարկման, 

բացառությամբ միջազգային պայմանագրի վավերացման (դրան միանալու) մասին 

օրենքի նախագծի: 

3. Այլ նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը, բացառությամբ ռազմական 

դրություն, արտակարգ դրություն, արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի նախագծերի, հանրային 

քննարկման կարող են դրվել նախագիծը մշակող կամ այն ընդունող մարմնի 

նախաձեռնությամբ` սույն կարգով սահմանված ընթացակարգով: 

4. Հանրային քննարկումներն իրականացվում են հրապարակայնության, 

մատչելիության, թափանցիկության և հանրային հաշվետվողականության 

սկզբունքների հիման վրա: 

5. Հանրային քննարկումը կազմակերպվում է նորմատիվ իրավական ակտն 

ընդունելու իրավասություն ունեցող մարմնի կամ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության անդամի կամ նախագիծը մշակող մարմնի կողմից (այսուհետ՝ 

հանրային քննարկում իրականացնող մարմին): 

6.  Հանրային քննարկումներին կարող է մասնակցել յուրաքանչյուր ֆիզիկական 

և իրավաբանական անձ: 

7.Հանրային քննարկումների կազմակերպումը և անցկացումը ֆինանսավորվում 

են հանրային քննարկում իրականացնող մարմնի պահպանման նպատակով տվյալ 

տարվա պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումներից, ինչպես նաև օրենքով 

չարգելված այլ աղբյուրներից: 

8. Հանրային քննարկումների տևողությունն առնվազն 15 օր է, եթե հանրային 

քննարկում իրականացնող մարմինը չի սահմանել ավելի երկար ժամկետ: 

9.  Հանրային քննարկումը պարտադիր իրականացվում է հանրային քննարկում 

իրականացնող մարմնի պաշտոնական ինտերնետային կայքում (այսուհետ՝ կայք) 

հրապարակման եղանակով: 

10. Սույն կարգին համապատասխան հանրային քննարկումներ իրականացվում 

են նաև հանրային լսումների կամ հասարակական հարցումների ձևով: 

11.  Սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված կարգով հանրային քննարկումներ 

իրականացնելու նպատակով հանրային քննարկում իրականացնող մարմինն իր 

կայքում հրապարակում է նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը, նորմատիվ 

իրավական ակտի ընդունման հիմնավորումը, ինչպես նաև իր հայեցողությամբ այլ 

նյութեր: 

12. Հանրային քննարկումների իրականացման խախտումներ հայտնաբերելու 

դեպքում ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք կարող են դիմել հանրային 

քննարկում իրականացնող մարմին: 

13. Հանրային քննարկումների ընթացքում ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձինք հանրային քննարկում իրականացնող մարմնի կայքում հրապարակված 

նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի վերաբերյալ կարող են ներկայացնել իրենց 

առաջարկությունները՝ հանրային քննարկում իրականացնող մարմնի կայքում նշված 

էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելու կամ հանրային քննարկում իրականացնող 

մարմնին թղթային տարբերակով հանձնելու եղանակով: 

14.  Եթե առաջարկություններն ուղարկվել են էլեկտրոնային հասցեով, ապա 

հանրային քննարկում իրականացնող մարմինն անմիջապես, բայց ոչ ուշ, քան մեկ 



աշխատանքային օրվա ընթացքում, հետադարձ կապի միջոցով տեղեկացնում է 

համապատասխան առաջարկությունները ստանալու մասին: 

15. Կայքում հանրային քննարկման նպատակով տեղադրված նախագծի 

վերաբերյալ ներկայացված բոլոր առաջարկությունները հանրային քննարկում 

իրականացնող մարմնի կողմից ներառվում են նախագծի վերաբերյալ 

առաջարկությունների ամփոփաթերթում: 

16. Սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված կարգով իրականացված հանրային 

քննարկումների ավարտից հետո 15-օրյա ժամկետում կազմված ամփոփաթերթը, որում 

պետք է ամբողջությամբ արտացոլված լինեն հանրային քննարկումների արդյունքները 

և նախագծի՝ հանրային քննարկումների արդյունքում լրամշակված տարբերակը՝ 

բացառությամբ «Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին» օրենքի 

նախագծի հանրային քննարկումների արդյունքներով կազմված ամփոփաթերթի և այդ 

օրենքի նախագծի լրամշակված տարբերակի, պետք է տեղադրվեն հանրային 

քննարկում իրականացնող մարմնի կայքում: 

17. Կայքում հանրային քննարկման ներկայացված նախագիծը, վերջինիս 

վերաբերյալ ստացված առաջարկությունների ամփոփաթերթն արխիվացվում են 

հանրային քննարկում իրականացնող մարմնի կայքի համապատասխան բաժնում՝ 

նախագիծը կայքում տեղադրելուց մեկ տարի հետո: 

18.  Հանրային քննարկում իրականացնող մարմնի նախաձեռնությամբ 

հանրային լսումներն իրականացվում են տվյալ ոլորտում մասնագիտացված կամ 

շահագրգիռ անձանց հետ հանդիպումների, ինչպես նաև հեռահաղորդակցության 

հնարավոր միջոցներով քննարկումների ձևով: 

19.  Հանրային քննարկում իրականացնող մարմինն իր կայքում հրապարակում 

է հայտարարություն հանրային լսման մասին, որը պետք է պարունակի հանրային 

քննարկումների իրականացման վայրի, ժամի, ժամկետների, քննարկման թեմայի 

մասին տեղեկություններ: Հանրային քննարկում իրականացնող մարմինը հանրային 

քննարկումների հայտարարությունը կարող է հրապարակել նաև զանգվածային 

լրատվության միջոցներով: 

20.  Հանրային քննարկումները սույն կարգի 18-րդ կետով սահմանված կարգով 

իրականացվելու դեպքում հանրային քննարկում իրականացնող մարմնի 

ներկայացուցիչը հանրային քննարկում իրականացնելու հայտարարությամբ 

հրապարակված ժամին բացում է քննարկումները, ներկայացնում է համապատասխան 

նախագծի համառոտ նկարագիրը, քննարկման հարցերի շրջանակը, հանրային 

քննարկում իրականացնող մարմնի ներկայացուցիչ հանդիսացող հանրային 

քննարկումների քարտուղարին, ինչպես նաև մասնակիցներին տրամադրում է 

համապատասխան նյութեր քննարկումների վերաբերյալ, որոնք մինչ այդ 

հրապարակված չէին եղել հանրային քննարկում իրականացնող մարմնի կայքում: 

Քննարկումների քարտուղարը պետք է կազմի քննարկումների վերաբերյալ գրավոր 

արձանագրություն, որն ստորագրվում է վերջինիս կողմից: Արձանագրությունում 

պետք է ամրագրված լինեն քննարկումներն իրականացնող մարմնի անվանումը, 

քննարկումների ամսաթիվը, թեման, քննարկումների մասնակիցների 

առաջարկությունները: Մասնակիցները կարող են առաջարկությունները ներկայացնել 

նաև գրավոր: Գրավոր ներկայացված առաջարկներն ու դիտողությունները ներառվում 

են ամփոփաթերթում, որոնք համապատասխան հիմնավորմամբ ընդունվում կամ չեն 

ընդունվում: Ամփոփաթերթը, արձանագրությունը և լրամշակված նախագիծը 

տեղադրվում են հանրային քննարկումներ կազմակերպող մարմնի կայքում: 

21.  Հանրային քննարկման ենթակա` հանրային քննարկում չանցած Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացված նախագիծն Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը կարող է վերադարձնել այն ներկայացնող 

մարմին: 

22. Հանրային քննարկումներ իրականացնելու նպատակով նորմատիվ 

իրավական ակտի նախագիծը սույն կարգով սահմանված կարգով հրապարակելուց 

հետո հանրային քննարկում իրականացնող մարմինը կարող է գրավոր կամ բանավոր 

ձևով հասարակական հարցումներ իրականացնել: Տվյալ դեպքերում հանրային 

քննարկում իրականացնող մարմնի ներկայացուցիչը ներկայացնում է 

համապատասխան նախագծի համառոտ նկարագիրը և հարցման ենթակա հարցերի 

շրջանակը: Հարցման մասնակիցներն իրենց առաջարկությունները ներկայացնում են 

հարցումն իրականացնողին: Հարցումն իրականացնողը պետք է կազմի հարցումների 

վերաբերյալ գրավոր արձանագրություն, որն ստորագրվում է վերջինիս կողմից: 

Արձանագրությունում պետք է նշված լինեն հասարակական հարցումն իրականացնող 

մարմնի անվանումը, հարցումների ամսաթիվը, թեման, մասնակիցների 



առաջարկությունները: Գրավոր ներկայացված առաջարկությունները կցվում են 

արձանագրությանը և լրամշակված նախագծի հետ տեղադրվում են հանրային 

քննարկումներ կազմակերպող մարմնի կայքում: 

23. Հանրային լսումների և հասարակական հարցումների միջոցով հանրային 

քննարկումների կազմակերպումը հանրային քննարկում իրականացնող մարմինը 

կարող է պատվիրակել այլ անձանց: 

24. Հանրային քննարկումները, ըստ անհրաժեշտության, կազմակերպվում են 

Արցախի Հանրապետության տարբեր շրջաններում կամ համայնքներում: 

25. Հանրային քննարկումների արդյունքում քննարկման դրված հարցերի 

առնչությամբ ստացված յուրաքանչյուր առաջարկության (դիտողության) 

վերլուծության, ինչպես նաև դրանց ամփոփման արդյունքում հանրային քննարկում 

իրականացնող մարմինն ընդունված առաջարկների հիման վրա կատարում է 

նախագծի անհրաժեշտ լրամշակումներ: 

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              16 ապրիլի 2020թ.                                                          N 273-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ    

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 14-Ի N 301-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ   

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի մայիսի 14-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և 

ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բուհերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյանը հատկացված տեղերի ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական 

ծրագրի) կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2011 թվականի մայիսի 31-ի N 336-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 301-Ն որոշման  (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները. 

1) Որոշման վերնագրում, 1-ին կետում և որոշմամբ հաստատված 

հավելվածի վերնագրում «կրթական ծրագրի» բառերը  փոխարինել «ու 

անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերի» բառերով. 

2) Որոշմամբ հաստատված հավելվածի 5-րդ կետում «տվյալ 

ուսումնական տարվա և նախորդ տարիների» բառերը փոխարինել «դիմում-

հայտ ներկայացրած» բառերով. 

3) 6-րդ կետում «և ներբուհական» բառերը փոխարինել «ներբուհական և 

Արարատյան բակալավրիատի» բառերով. 

4) 7-րդ կետում «միևնույն օրը» բառերը փոխարինել «Գնահատման և 

թեստավորման կենտրոնի տնօրենի կողմից սահմանված օրերին» բառերով. 

5) 20-րդ կետի 5-րդ ենթակետում «անձնագրի, դրա բացակայության 

դեպքում՝ ծննդյան վկայականի» բառերը փոխարինել «անձը հաստատող 

փաստաթղթի» բառերով.  

6) 20-րդ կետի 8-րդ ենթակետը հանել. 

7) 20-րդ կետի  9-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ` հետևյալ 

բովանդակությամբ`   

«9) դպրոցի շրջանավարտը անձը հասատատող փաստաթղթի պատճենը, 

քննությանը մասնակցելու վճարի անդորրագիրը գնահատման և թեստավորման 

կենտրոն է ուղարկում կրթության և սպորտի բաժինների միջոցով». 

8) 20-րդ կետի 10-րդ ենթակետի «մարտի 1-ին» բառերից հետո լրացնել «, 

լրացուցիչ փուլի քննություններին դիմում-հայտերը՝ հունիսի 24-ից հունիսի 29-

ը» բառերով. 

9) 24-րդ կետում «գարնանային» բառը փոխարինել «ամառային» բառով.  

10) 34-րդ կետում «անձնագիրը»  բառը փոխարինել «անձը հաստատող 

փաստաթուղթը» բառերով.  

11) 36-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «6» թիվը  փոխարինել «4» թվով. 

12) 36-րդ կետի 5-րդ ենթակետը հանել. 

13) 36-րդ կետի 6-րդ ենթակետում «98-րդ» և «99-րդ» բառերը փոխարինել                  

«98-101-րդ» բառերով. 

14) 36-րդ կետի 8-րդ ենթակետից հանել «կենտրոնացված և» բառերը. 

15) 37–րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ 

բովանդակությամբ`  



«37. Տվյալ ուսումնական տարվա շրջանավարտները ավարտական 

փաստաթուղթը (ատեստատ, դիպլոմ) ներկայացնում են մինչև տվյալ տարվա 

հուլիսի 10-ը:»․ 

16) 38-րդ կետի «քննությունների» բառից հետո լրացնել «և փաստաթղթերը 

ընդունելու համար սահմանված» բառերը. 

17) 39-րդ կետից  հանել «կենտրոնացված և» բառերը. 

18) 52-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդա-

կությամբ`   

«52.Սույն կարգի 23-րդ կետով սահմանված ժամկետներում դիմում-հայտ  

ներկայացրած դիմորդները կարող են փոփոխություններ կատարել մինչև տվյալ 

տարվա  հունիսի 1-ը ժամը 18:00-ն:». 

19) 53-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ  

բովանդակությամբ. 

«53. Սույն կարգի 24-րդ կետով սահմանված ժամկետներում դիմում-հայտ 

ներկայացրած դիմորդները ընդունելության դիմում-հայտում փոփոխություններ 

կարող են կատարել մինչև տվյալ  տարվա հունիսի 30-ը ժամը 18:00-ն:». 

20) 58-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«58. Մայիսի 5-ից  մինչև հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում 

դիմում-հայտ լրացրած դիմորդների բազան էլեկտրոնային կրիչների տեսքով 

տվյալ տարվա հունիսի 2-ին, իսկ հունիսի 25-ից մինչև հունիսի 30-ն ընկած 

ժամանակահատվածում դիմում-հայտ լրացրած դիմորդների բազան հուլիսի 1-

ին հանձնվում է  գնահատման և թեստավորման  կենտրոն:». 

21)  59-րդ կետը հանել. 

22) 65-րդ կետի 5-րդ ենթակետում «60» թիվը փոխարինել «40» թվով. 

23) 66-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ավարտը» բառից հետո լրացնել «, 

քննության սկիզբը հայտարարվելուց հետո արգելվում է  ուշացած դիմորդի 

մուտքը քննասենյակ» բառերը. 

24) 70-րդ կետի 10-րդ ենթակետում «անձնագիրը կամ ծննդյան 

վկայականը»  բառերը փոխարինել «անձը հաստատող փաստաթուղթը» 

բառերով.  

25) 87-րդ կետը հանել. 

26) 94-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդա-

կությամբ. 

«94. Անվճար տեղերի մրցույթին դիմորդները կարող են մասնակցել միայն 

ընդունելության քննությունների արդյունքներով՝ բացառությամբ Արցախի 

պետական համալսարանի և «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 

հիմնադրամի» «*» նշանով նշված մասնագիտությունների: Վճարովի տեղերի 

մրցույթին դիմորդները կարող են մասնակցել և´ միասնական քննությունների 

արդյունքներով, և´ բուհերի ընդունելության քննությունների ցանկում երկու 

աստղանիշով նշված առարկաների համար որպես մրցութային գնահատական 

ընդունելության դիմում-հայտում հայտագրած միջնակարգ կրթության 

ատեստատի կամ միջին մասնագիտական կամ նախնական մասնագիտական 

ուսումնական հաստատության ավարտական փաստաթղթի` պետական 

ավարտական քննությունների գնահատականներով, իսկ պետական 

ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում` տարեկան 

գնահատականով: Վճարովի տեղերի մրցույթում առաջնահերթությունը տրվում 

է առավել թվով միասնական քննություններ հանձնած դիմորդներին, իսկ 

միասնական և պետական ավարտական  գնահատականների գումարով 

մրցույթին մասնակցելու դեպքում առավելությունը տրվում է միասնական 

քննությունից առավել բարձր միավոր ունեցող դիմորդին:». 

27) 100-րդ  կետից  հանել «զորացրվելուց հետո՝ երեք տարվա 

ընթացքում,» բառերը. 

28) 100-րդ կետի 1-ին ենթակետի «տեղերի» բառից հետո լրացնել 

«մրցութային հավասար միավորների դեպքում առավելություն է տրվում 



մարտական  հերթապահություն իրականացվող զորամասում պարտադիր  

ժամկետային ծառայություն անցած  և ծառայության դրական  ցուցանիշներ 

ունեցող դիմորդին» բառերը. 

29) 101-րդ կետի «հանրակրթական առարկաների գծով» բառերից հետո 

լրացնել «կրթության կառավարման պետական լիազոր մարմնի  կողմից  

ճանաչված» բառերը. 

30) 104-րդ կետի «15» թիվը փոխարինել «17» թվով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

  

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              16 ապրիլի 2020թ.                                                          N 274-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 15-Ի N 510-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ     

ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

թվականի հուլիսի 15-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավա-

րությանն առընթեր  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանու-

թյան  քրեակատարողական ծառայության` կալանավորվածներին պահելու  

վայրերի  և  ուղղիչ  հիմնարկների  ներքին կանոնակարգը  հաստատելու  

մասին» N 510-Ն որոշման հավելվածում  կատարել հետևյալ լրացումը և 

փոփոխությունը՝ 

1) հավելվածը  լրացնել   հետևյալ  բովանդակությամբ՝ նոր XVIII.I. 

գլխով. 
«XVIII.I. ՍՆՆԴԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԱԾ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ 

ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻՆ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ՀԱՑԱԴՈՒԼ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ) 

ՊԱՀԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

173.1. Հացադուլը կալանավորված անձի կամ դատապարտյալի կողմից 

գիտակցաբար և սեփական կամքով ցանկացած տեսակի սննդամթերքից և 

(կամ) ջրից որոշակի ժամկետով կամ անժամկետ հրաժարվելն է, ինչի մասին 

վերջինս բանավոր կամ գրավոր հայտարարություն է ներկայացնում 

կալանավորվածներին պահելու  վայրի  կամ  ուղղիչ  հիմնարկի  վարչակազմ: 

173.2. Հացադուլ  իրականացնող  անձի  կողմից հացադուլ 

իրականացնելու մասին հայտարարությունը ենթակա է անհապաղ 

արձանագրման  կալանավորվածներին պահելու  վայրի  կամ  ուղղիչ  

հիմնարկի  վարչակազմի կողմից: Հացադուլ իրականացնելը չի հանգեցնում 

կալանքի տակ գտնվելու կամ պատիժը կրելու սահմանված կարգի խախտման 

և նրա համար չի կարող առաջացնել անբարենպաստ հետևանքներ: 

173.3. Հացադուլ իրականացնելու փաստը   կալանավորվածներին 

պահելու  վայրի  կամ  ուղղիչ  հիմնարկի  վարչակազմի կողմից 

արձանագրվելուց հետո  կալանավորվածներին  պահելու  վայրի  կամ  ուղղիչ   

հիմնարկի  պետը  կամ  նրա  փոխարինող անձը մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում դրա մասին գրավոր հաղորդում է ներկայացնում 

քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմին և 

դատախազության համապատասխան ստորաբաժանում, իսկ կալանավորված 

անձի դեպքում` նաև քրեական վարույթն իրականացնող մարմին` նշելով 

հացադուլ իրականացնող անձի անունը, ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը, 

ամիսը, օրը, Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի այն հոդվածը, 

որով նախատեսված հանցանքի կատարման համար նրա նկատմամբ որպես 

խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը կամ նշանակվել է 

ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժ, կալանավորման կամ պատժի 

սկիզբը, հացադուլի պատճառը, հացադուլ իրականացնելու վերաբերյալ 

հայտարարությունը (դրա առկայության դեպքում), այն սկսելու տարեթիվը, 

ամիսը, օրը և ժամը: 

173.4. Հացադուլ իրականացնող անձի համաձայնության առկայության 

դեպքում  կալանավորվածներին  պահելու  վայրի կամ  ուղղիչ   հիմնարկի 

վարչակազմը դրա մասին անհապաղ տեղեկացնում է նրա փաստաբանին 

(եթե հացադուլ իրականացնող անձն ունի փաստաբան), նրա մերձավոր 



ազգականներից մեկին կամ նրա կողմից ընտրված անձին: Հացադուլ 

իրականացնող անչափահաս անձի դեպքում նրա համաձայնությունը չի 

պահանջվում: 

173.5. Հացադուլ իրականացնող անձի կողմից հացադուլ իրականա-

ցնելու վերաբերյալ  հայտարարության մասին  կալանավորվածներին  

պահելու  վայրի  կամ  ուղղիչ հիմնարկի վարչակազմին հայտնելուց հետո իր 

իրավասության շրջանակներում համապատասխան աշխատանքներ է 

իրականացնում բուժաշխատողը (այսուհետ՝ բժիշկ): 

173.6. Հացադուլ իրականացնող անձի համաձայնության առկայության 

դեպքում նա ենթարկվում է անհրաժեշտ բժշկական զննության և  

կալանավորվածներին  պահելու վայրի  կամ ուղղիչ հիմնարկի վարչակազմի 

կողմից հացադուլ իրականացնելու փաստի արձանագրման պահից 24 ժամվա 

ընթացքում   կալանավորվածներին  պահելու  վայրի  կամ  ուղղիչ  հիմնարկի  

վարչակազմի  պետի կամ նրա փոխարինող անձի որոշմամբ տեղափոխվում է 

այդ նպատակով հատուկ առանձնացված խուց՝ հնարավորինս հաշվի առնելով  

կալանավորվածներին  պահելու  վայրի  կամ  ուղղիչ   հիմնարկի  շենքային  

պայմանները` անկախ ուղղիչ հիմնարկի տեսակից (բացառությամբ բաց 

ուղղիչ հիմնարկում պատիժ կրող դատապարտյալների): Խուցը պետք է 

առնվազն ապահովված  լինի սույն կանոնակարգի 46-րդ կետով 

նախատեսված պայմաններով: 

173.7. Հացադուլ իրականացնելու ժամանակահատվածում հացադուլ 

իրականացնող անձը գտնվում է մշտական (ամենօրյա) բժշկական 

հսկողության ներքո: Բժիշկը հացադուլ իրականացնող անձին նրան 

հասկանալի լեզվով ներկայացնում է սննդամթերքից և (կամ) ջրից 

հրաժարվելու հետևանքով առողջական վիճակի հետագա վատթարացման 

ռիսկերը և այն քայլերը, որոնք պետք է ձեռնարկվեն հացադուլ 

իրականացնողի առողջական վիճակի չվատթարացման նպատակով: 

173.8. Մինչև հացադուլի դադարեցումը բժիշկը յուրաքանչյուր օր 

պարզում է հացադուլ իրականացնող անձի կողմից սննդամթերքի և (կամ) ջրի 

ընդունումից հրաժարվելու հետևանքով գիտակցության մթագնման կամ 

կորստի, ինչպես նաև կոմայի մեջ ընկնելու դեպքում բժշկական օգնություն և 

սպասարկում (այդ թվում՝ արհեստական սնուցման ձևով) տրամադրելու 

վերաբերյալ համաձայնության առկայության կամ բացակայության 

հանգամանքը և դրա մասին կատարում գրառում նրա բժշկական քարտում: 

173.9. Հացադուլ  իրականացնող անձի նկատմամբ չպետք է կիրառվի 

որևէ ճնշում հացադուլը դադարեցնելու նպատակով: Նրան տրամադրվող 

բժշկական օգնությունը  և սպասարկումը չեն կարող պայմանավորվել 

հացադուլը դադարեցնելու միտումով: 

173.10. Հացադուլ  իրականացնող  անձի գիտակցության մթագնման կամ 

կորստի, ինչպես նաև կոմայի մեջ ընկնելու դեպքում վերջինիս առանց իր 

համաձայնության տրամադրվում է անհրաժեշտ բժշկական օգնություն և 

սպասարկում (այդ թվում՝ արհեստական սնուցման ձևով) միայն կյանքին 

սպառնացող վտանգի, ինչպես նաև շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող 

հիվանդությունների դեպքերում` Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված  կարգով՝  բժշկի պատճառաբանված  գրավոր  

եզրակացության  հիման  վրա: Բժշկական օգնությունը և սպասարկումը պետք 

է իրականացվեն մարդկային արժանապատվությունը չնվաստացնող 

պայմաններում՝ պահպանելով հացադուլ  իրականացնող  անձի  հիմնական  

իրավունքները  և  ազատությունները: 

173.11. Հացադուլ իրականացնող անձի հարկադիր կերակրումն 

արգելվում է: 

173.12. Հացադուլ  իրականացնելու  ընթացքում հացադուլ 

իրականացնող անձին օրվա կարգացուցակով նախատեսված ժամերին 

առաջարկվում է օրվա սննդաբաժինը, իսկ հրաժարվելու դեպքում նշում է 



կատարվում  կալանավորվածներին  պահելու  վայրի կամ  ուղղիչ   հիմնարկի  

օրվա ճաշացանկից չօգտվողների ցուցակում: 

173.13. Հացադուլ  իրականացնող անձի տեղափոխումն  այլ  

քրեակատարողական հիմնարկ, քննչական գործողությունների կատարման 

վայր կամ դատարան իրականացվում է ընդհանուր հիմունքներով, 

անհրաժեշտության դեպքում, բուժաշխատողի ուղեկցությամբ: 

173.14. Հացադուլը դադարեցնելու վերաբերյալ հացադուլ 

իրականացնող անձի հայտարարությունից կամ անհրաժեշտ սննդամթերքը և 

(կամ) ջուրն ընդունելուց հետո  կալանավորվածներին  պահելու  վայրի  կամ  

ուղղիչ    հիմնարկի  պետը  կամ նրա փոխարինող անձը դրա մասին մեկ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր հաղորդում է ներկայացնում 173.3-

րդ կետում նշված պետական մարմիններին և պաշտոնատար անձանց: Բժշկի 

կողմից հացադուլ իրականացնող անձի բժշկական քարտում հացադուլը 

դադարեցնելու վերաբերյալ հացադուլ իրականացնող անձի 

հայտարարության կամ անհրաժեշտ սննդամթերքը և (կամ) ջուրն ընդունելու 

մասին կատարվում է համապատասխան գրառում:». 

2) հավելվածի N 2 Ձևի 16-րդ կետից հանել «, եթե վերջիններս գնվել են 

տվյալ կալանավորվածներին պահելու վայրում կամ ուղղիչ հիմնարկում 

գործող խանութից կամ կրպակից» բառերըֈ 

2. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող տասներորդ oրըֈ 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

           20 ապրիլի 2020թ.                                                          N 278-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 

37-րդ հոդվածները և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

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

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

կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-

ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշմամբ 

սահմանված N 2 հավելվածի առաջին աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                              Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի ապրիլի 20-ի N 278-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ, 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար դրամ) 
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Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամսյակ  

Առաջին 

կիսամյակ  

Ինն 

ամիս 
Տարի 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ  այդ 

թվում`  

- 

 

- 

 

- 

 

07 
   

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 
 

- - - 

 
1 

  

Բժշկական ապրանքներ, 

սարքեր և սարքավորումներ  
(1519,0) (1919,0) (2319,0) 

  
1 

 
Դեղագործական ապրանքներ 

 
(1519,0) (1919,0) (2319,0) 

   
01 

Կենտրոնացված կարգով 

դեղորայքի ձեռքբերում  
(1519,0) (1919,0) (2319,0) 

    ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն  
(1519,0) (1919,0) (2319,0) 

 
6 

  

Առողջապահություն (այլ 

դասերին չպատկանող)  
719,0 719,0 719,0 

  
1 

 

Առողջապահական հարակից 

ծառայություններ և ծրագրեր  
719,0 719,0 719,0 

   
03 

ԱՀ առողջապահության 

նախարարության բժշկական 

պահեստ  
 

719,0 719,0 719,0 

    

ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն  
719,0 719,0 719,0 

 
6 

  

Առողջապահություն (այլ 

դասերին չպատկանող)  
800,0 1200,0 1600,0 

  
2 

 

Առողջապահություն (այլ 

դասերին չպատկանող)  
800,0 1200,0 1600,0 

   
01 

Գործադիր իշխանության, 

պետական կառավարման 

հանրապետական և 

տարածքային կառավարման 

մարմինների պահպանում 

 
800,0 1200,0 1600,0 

        
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն  
800,0 1200,0 1600,0 

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

           20 ապրիլի 2020թ.                                                          N 286-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

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

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

թվականի մարտի 4-ի N 167 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչիի գյուղական 

համայնքի հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն 

հավելվածի, համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 0,0633 հեկտար արոտավայրը, փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության՝ հասարակական կառուցապատման հողերի:            

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                              Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              22 ապրիլի 2020թ.                                                          N 297-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

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

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

սահմաններում` Ստեփանակերտ քաղաքի Նաբերեժնայա 3-րդ նրբանցքի թիվ 

24 հասցեում գտնվող, քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող՝ 

արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 

նպատակային նշանակության 0,2202 հեկտար արդյունաբերական օբյեկտների 

հողերը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության` բնակելի  կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել 

հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3.   Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                              Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              22 ապրիլի 2020թ.                                                          N 298-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

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

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

սահմաններում` Ստեփանակերտ քաղաքի Նաբերեժնայա 3-րդ նրբանցքի թիվ 

24/1 հասցեում գտնվող, քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող՝ 

գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,0689 հեկտար այլ 

հողատեսքը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության` բնակելի  կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել 

հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                              Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              22 ապրիլի 2020թ.                                                          N 299-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

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

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

թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 638 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վերին Հոռաթաղի  գյուղական 

համայնքի հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն 

հավելվածի, համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 0,1 հեկտար արոտավայրը, փոխադրել արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության՝ 

արդյունաբերական օբյեկտների հողերի:            

2.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                              Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

           22 ապրիլի 2020թ.                                                          N 300-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 

37-րդ հոդվածները և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

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

կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  

ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-

ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման N 2 

հավելվածի առաջին աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

ապրիլի 12-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                              Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի ապրիլի 22-ի N 300-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՌԱՋԻՆ 

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 

եռամսյակ  

Առաջին 

կիսամյակ  

Ինն 

ամիս 
Տարի 

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ   - - - - 

        այդ թվում`          

10 
   

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
- 

(20 000,0) 
(20 000,0) (20 000,0) 

 

4 
  

Ընտանիքի անդամներ և 

զավակներ 
- 

(20 000,0) (20 000,0) (20 000,0) 

 

 
1 

 

Ընտանիքի անդամներ և 

զավակներ 
- 

(20 000,0) (20 000,0) (20 000,0) 

 

 

 
12 

Ամուսնության միանվագ 

նպաստների տրամադրում 
- 

(20 000,0) (20 000,0) (20 000,0) 

 

   ԱՀ  աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

(20 000,0) (20 000,0) (20 000,0) 

11 
   

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 
- 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

 
1 

  

Պետական բյուջեի և 

համայնքների պահուստային 

ֆոնդեր 

- 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

  
1 

 

Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
- 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

   
01 

Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
- 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

 
   

ԱՀ կառավարություն - 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

2020 թվականի ապրիլի 15-ի 

ՆՈՏԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ԵՎ  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի ԹԻՎ 203 ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ  

 ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

N 33-Ն 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

Հիմք ընդունելով «Նոտարիատի մասին» օրենքի 27-րդ հոդվածի 4-րդ 

կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը. 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ. 

 

1. Սահմանել նոտարի կողմից նոտարական գործողություններ 

իրականացնելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարի 2005 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության պետական նոտարական գրասենյակների 

կողմից նոտարական գործողություններ կատարելու կարգի մասին հրահանգը 

հաստատելու մասին» թիվ 203 հրամանը: 

   3.  Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

                                                                                                         Ա. Դանիելյան 

      

                                                                                                       

 2020 թվականի ապրիլի 15 

 ք. Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Կ Ա Ր Գ 

ՆՈՏԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Նոտարը հանրային ծառայություններ իրականացնող պաշտոնատար անձ է և 

Քաղաքացիական օրենսգրքի, «Նոտարիատի մասին» օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 27-րդ 

հոդվածին համապատասխան իրականացնում է  հետևյալ նոտարական 

գործողությունները` 

1) վավերացնում է գործարքներ (պայմանագրեր, կտակներ, լիազորագրեր, 

համաձայնագրեր և այլն). 

2) միջոցներ է ձեռնարկում ժառանգական գույքի պահպանության համար. 

3) տալիս է ժառանգության իրավունքի վկայագրեր. 

4) տալիս է ընդհանուր համատեղ կամ ընդհանուր բաժնային սեփականության 

ներքո գտնվող գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 

վկայագրեր. 

5) վավերացնում է փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների 

իսկությունը. 

6) վավերացնում է փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների իսկությունը. 

7) վավերացնում է փաստաթղթերի թարգմանության իսկությունը. 

8) հաստատում է քաղաքացու ողջ լինելու փաստը. 

9) հաստատում է քաղաքացու՝ որոշակի վայրում գտնվելու փաստը. 

10) հաստատում է լուսանկարում պատկերված անձի և քաղաքացու 

նույնությունը. 

11) հաստատում է փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամանակը. 

12) ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպությունների դիմումները, 

հայտարարությունները կամ այլ փաստաթղթերը փոխանցում է այլ ֆիզիկական 

անձանց կամ կազմակերպություններ. 

13) դեպոզիտ է ընդունում, պահպանում, հանձնում կամ վերադարձնում 

դրամական գումար կամ արժեթղթեր, թանկարժեք մետաղներ, քարեր և տալիս է 

վկայագիր. 

14) ի պահ է ընդունում փաստաթղթեր. 

15) ապահովում է ապացույցներ. 

16) վավերացնում է կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կամ կոլեգիալ այլ 

մարմնի նիստի արձանագրությունը. 

17) հավատարմագրային կառավարման է հանձնում ժառանգական գույքը. 

18) տալիս է կտակակատարի լիազորությունների հավաստման վկայագրեր. 

19) բոլոր ժառանգների համաձայնությամբ չեղյալ է համարում նախկինում տրված 

ժառանգության իրավունքի վկայագրերը. 

20) վավերացնում է իր վստահած թարգմանչի ստորագրության իսկությունը. 

21) տալիս է նոտարական ակտերի կրկնօրինակներ. 

22) իրականացնում է օրենքով նախատեսված նոտարական այլ 

գործողություններ: 

2. Նոտարն իր գործունեությունն իրականացնում է պետական նոտարական 

գրասենյակում (այսուհետ` նոտարական գրասենյակ) Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրության, Քաղաքացիական օրենսգրքի, օրենքի, այլ օրենքների, Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի (այսուհետ՝ միջազգային 

պայմանագրեր) և իրավական այլ ակտերի հիման վրա: 

3. Նոտարական գործողությունն իրականացվում է անաչառորեն՝ բոլորի համար 

հավասար պայմաններով: 

4. Նոտարը, վավերացնելով փաստաթուղթը, հաստատում է դրա 

օրինականությունը և հավաստում փաստաթղթի լիարժեք ապացուցողական ուժը: 

5. Նոտարական ակտն ունի օրենքով նախատեսված հանրային հեղինակություն և 

լիարժեք ապացուցողական ուժ: 

 

2. ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔ 

 

6. Նոտարը պարտավոր է գաղտնի պահել իր կողմից նոտարական գործողություն 

կատարելու կամ այլ ծառայություն մատուցելու վերաբերյալ, ինչպես նաև 

վավերացված կամ հաստատված փաստաթղթերից բխող իրեն հայտնի դարձած 



տեղեկությունները (նոտարական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվություն): Այդ 

պարտականությունը պահպանվում է նաև նոտարի` աշխատանքից ազատվելուց 

հետո: 

7. Անձը, որի համաձայնությամբ կամ որի նկատմամբ կատարվել է նոտարական 

գործողությունը, ինչպես նաև նրա իրավահաջորդը կամ ներկայացուցիչն իրենց 

գրավոր համաձայնությամբ կարող են նոտարին ազատել նոտարական 

գործողությունների կատարման գաղտնիքը պահպանելու պարտականությունից` այդ 

մասին համապատասխան նշում կատարելով համապատասխան փաստաթղթերի 

վրա: Նշված անձանց մահից հետո, նրանց իրավահաջորդի բացակայության կամ 

վերջինիս հետ առնչվելու անհնարինության դեպքում, նոտարը կարող է նոտարական 

գաղտնիքը պահպանելու պարտականությունից ազատվել դատարանի վճռով: Այլ 

հարգելի պատճառների առկայությամբ ևս դատարանը կարող է նոտարին ազատել 

նոտարական գաղտնիքի պահպանման պարտականությունից: 

8. Նոտարի մոտ պահվող գործարքի կամ նոտարական այլ գործողության 

գաղտնիության ապահովման նպատակով նոտարական գործի վերևի աջ անկյունում 

կարմիր գույնի գրիչով նոտարը կատարում է «Նոտարական գաղտնիք» գրառումը: 

9. Նոտարը նոտարական գործողությունների կատարման մասին տեղեկանքներ է 

տալիս միայն այն ֆիզիկական անձանց, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց, 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին (այսուհետ՝ 

կազմակերպություն), կամ նրանց ներկայացուցիչներին, որոնց դիմումով, 

համաձայնությամբ կամ որոնց նկատմամբ ինքը կատարել է նոտարական 

գործողություններ: 

10. Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք, պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները, որոնց հանձնարարությամբ կամ որոնց նկատմամբ 

կատարվել են նոտարական գործողություններ, իրավունք ունեն անձամբ կամ իրենց 

լիազոր ներկայացուցիչների (այդ թվում նաև փաստաբանի) միջոցով ծանոթանալու 

տվյալ նոտարական գործին: Նոտարական գործին ծանոթանալու թույլտվությունը 

տրվում է դիմում տալու օրվանից երկու օրվա ընթացքում, նոտարական գրասենյակի 

աշխատանքային ժամերին` նոտարի կամ համապատասխան լիազորություն ունեցող 

այլ անձի ներկայությամբ: Նոտարական գործին ծանոթացման ժամկետը չի 

սահմանափակվում, եթե այն ուղղակի չի խոչընդոտում նոտարի կամ նոտարական 

գրասենյակի բնականոն գործունեությանը: 

11. Դատախազի կամ դատարանի, կամ քննիչի, կամ հետաքննության մարմնի՝ 

օրենքի համաձայն տրված գրավոր պահանջով նոտարը նոտարական կամ իր կողմից 

իրականացվող այլ գործողությունների վերաբերյալ տեղեկանքներ, նոտարական 

գործից քաղվածքներ, պատճեններ կամ բնօրինակներ է տալիս միայն նախաքննության 

կամ դատաքննության մեջ գտնվող քրեական և քաղաքացիական գործերի 

առնչությամբ:  Նշված մարմիններին տեղեկանքները կամ փաստաթղթերը տրվում են 

միայն օրենքով նախատեսված կարգով և ձևով կայացված գրավոր որոշումների հիման 

վրա: Պահանջի բավարարումն իրականացվում է միայն օրենքով նախատեսված 

համապատասխան իրավասու մարմնի` Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարին (այսուհետ՝ նախարար) ներկայացված 

փաստաթղթերի հիման վրա: 

12. Դատավորին, դատախազին, քննիչին, հետաքննության մարմնին կամ 

փաստաբանին արգելվում է մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելն այլ 

անձանց, ներառյալ՝ զանգվածային լրատվության միջոցներին, տեղեկատվություն տալ 

նոտարական գործողությունների մասին, ինչպես նաև այդ տեղեկատվությունը 

հրապարակել իրենց ելույթներում:  

13. Կտակների վերաբերյալ  տեղեկություններ (կտակի առկայության, նրա 

բովանդակության մասին և այլն) տրվում են միայն կտակարարի մահից և նրա մահվան 

վկայականը ներկայացվելուց հետո` ցանկացած շահագրգիռ անձի: 

14. Նոտարական գործից պատճեններ (լուսապատճեններ), նոտարական գործերը 

կամ կատարված նոտարական գործողության մասին տեղեկանքներն ու քաղվածքները 

տրվում են նաև նախարարի կամ  Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարին (այսուհետ՝ նախարարություն) համապատասխան ստորաբաժանման 

ղեկավարի պահանջով: Իրենց իրավասության սահմաններում նոտարական գործերին 

(բացառությամբ կտակների) ծանոթանալու իրավունք ունեն նախարարի հրամանով, 

ինչպես նաև նախարարի կողմից տրված գրավոր համաձայնության հիման վրա 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և պայմաններով նոտարական գրասենյակում 

ստուգումներ կատարող անձինք: 



15. Սույն գլխում նշված տեղեկանքները, նոտարական գործից քաղվածքները, 

պատճենները կամ բնօրինակները տալիս է այն նոտարը, որը կատարել է 

համապատասխան նոտարական գործողությունը: Այդ նոտարի բացակայության 

դեպքում նշված փաստաթղթերն ու թույլտվությունները տալիս է նախարարի կողմից 

լիազորված այլ անձը: 

16. Սույն գլխում նշված անձանցից բացի այլ անձանց տեղեկանքներ,  
նոտարական գործից քաղվածքներ կամ պատճեններ տրամադրելիս նոտարը 

պարտավոր է տրվող փաստաթղթի յուրաքանչյուր էջի վերևի աջ անկյունում կարմիր 

գույնի գրիչով գրառում կատարել գաղտնիքի տեսակի մասին (առևտրային գաղտնիք, 

կտակային գաղտնիք, նոտարական գաղտնիք և այլն): Իսկ այդ փաստաթղթերը 

ստացող անձը պարտավոր է ստորագրություն տալ գաղտնիքը չտարածելու մասին: 

17. Նոտարական գործողությունների գաղտնիքը պահելու կանոնները 

տարածվում են նաև այն բոլոր անձանց նկատմամբ, ովքեր կատարված նոտարական 

գործողությունների մասին իրազեկ են դարձել իրենց պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարման կապակցությամբ, ինչպես նաև օրենքով 

նախատեսված դեպքերում և կարգով մասնակցել են նոտարական գործողությունների 

կատարմանը (վկա, ընթերակա, թարգմանիչ և այլն): Նոտարը նշված անձանց նույնպես 

գրավոր զգուշացնում է նոտարական գաղտնիքի պահպանման մասին: 

18. Կատարվող նոտարական գործողությունների գաղտնիքը խախտելու մեջ 

մեղավոր նոտարները, ինչպես նաև այն անձինք, ովքեր կատարված նոտարական 

գործողությունների մասին իրազեկ են դարձել պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարման կապակցությամբ կամ օրենքով նախատեսված 

դեպքերում, պատասխանատվություն են կրում օրենքով սահմանված կարգով: 

19. Սույն գլխի պահանջները չեն տարածվում նոտարական կարգով վավերացված 

այն գործարքների (բացառությամբ կտակների) կամ այն նոտարական 

գործողությունների վրա, որոնց կատարման համար դիմած բոլոր անձինք գրավոր 

հայտարարություն են տվել այն մասին, որ իրենք չեն առարկում, որ վավերացված 

գործարքների կամ կատարված այլ նոտարական գործողությունների վրա չտարածվեն 

նոտարական գաղտնիության պահանջները: 

20. Նոտարների կողմից պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող 

տեղեկությունները և փաստաթղթերը պահպանվում և տրվում են «Պետական և 

ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

 

3. ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԱԾ ԱՆՁԱՆՑ 

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՅՑ ՏԱԼՈՒ ՆՈՏԱՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

21. Նոտարը պարտավոր է աջակցություն ցույց տալ ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին նրանց իրավունքների իրականացման և 

օրինական շահերի պաշտպանության գործում, պարզաբանել նրանց իրավունքներն ու 

պարտականությունները, նախազգուշացնել կատարվող նոտարական 

գործողությունների հետևանքների մասին այն առումով, որպեսզի նրանց իրավական 

անտեղյակությունը և նման այլ հանգամանքներ չօգտագործվեն ի վնաս իրենց: 

22. Նոտարը պարտավոր է կողմերին պարզաբանել նրանց կողմից ներկայացրած 

գործարքների նախագծերի կամ նոտարական գործողություններ կատարելու համար 

ներկայացված այլ փաստաթղթերի իմաստն ու նշանակությունը և ստուգել, թե արդյոք 

դրանց բովանդակությունը համապատասխանում է կողմերի իրական 

մտադրություններին: 

23. Նոտարական գործողություններ կատարելու համար դիմած ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների խնդրանքով նոտարը անհրաժեշտության դեպքում 

պարզաբանումներ է տալիս նոտարական գործողությունների կատարման հարցերով:  

Այդ աշխատանքի կատարումը կարող է հանձնարարվել նաև նոտարի օգնականին կամ 

ստաժորին: 

 

4. ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԵԶՈՒՆ 

 

24. Նոտարական գործողությունները կատարվում են գրական հայերենով: 

25. Վավերացման կամ հաստատման են ենթակա միայն գրական հայերենով 

կազմված փաստաթղթերը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: Արցախի 

Հանրապետության տարածքում կիրառվող փաստաթղթերը, այդ թվում` գործարքներից 



ծագող իրավունքների պետական գրանցում պահանջող պայմանագրերը, կազմվում են 

միայն հայերենով: 

26. Օտարերկրյա կազմակերպությունների կամ օտարերկրյա քաղաքացիների 

կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց հետ կամ նրանց միջև կնքվող գործարքները, 

ինչպես նաև արտասահմանում գործելու համար նախատեսված փաստաթղթերը 

կարող են հայերենի հետ միաժամանակ վավերացվել կամ հաստատվել նաև օտար 

լեզվով (լեզուներով), եթե նոտարը բավարար չափով ծանոթ է այդ լեզվին: Եթե նոտարը 

և (կամ) կողմը բավարար չափով ծանոթ չէ փաստաթղթի լեզվին, ապա հրավիրվում է 

թարգմանիչ: Այս դեպքում փաստաթուղթը սահմանված կարգով ստորագրում է նաև 

թարգմանիչը: Վերջինիս ծառայության վերաբերյալ փաստաթղթի տեքստում 

կատարվում է հատուկ նշում: 

27. Միաժամանակ հայերեն և օտար լեզվով (լեզուներով) վավերացվող կամ 

հաստատվող փաստաթղթերի տեքստերը կարող են շարադրվել իրար հետևից կամ 

իրար կողքի, պայմանով, որ իրար հետևից տեքստերի շարադրման դեպքում վերևում 

զետեղվում է հայերենով տեքստը, իսկ իրար կողքի շարադրվելու դեպքում հայերենով 

տեքստը շարադրվում է ձախ մասում: 

28. Միաժամանակ հայերեն և օտար լեզվով վավերացված կամ հաստատված 

փաստաթղթերն ունեն միևնույն իրավաբանական ուժը: Միաժամանակ հայերեն և 

օտար լեզվով վավերացված կամ հաստատված փաստաթղթերի միջև հակասության 

դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերենով վավերացվածին կամ 

հաստատվածին: 

29. Վավերացվող կամ հաստատվող փաստաթղթի տարբեր լեզուներով տեքստերը 

պետք է սույն օրենքով սահմանված կարգով ստորագրվեն և վավերացվեն կամ 

հաստատվեն առանձին-առանձին: 

30. Եթե անձը չի տիրապետում այն լեզվին, որով կազմվել է փաստաթուղթը, 

ապա` կարող է ստորագրել իրեն հայտնի լեզվով: 

31. Անձը, ով չի տիրապետում հայերենին, կարող է նոտարական 

գործողություններին մասնակցել թարգմանչի միջոցով: 

32. Սույն գլխի պահանջների խախտմամբ վավերացված կամ հաստատված 

փաստաթուղթը չունի օրենքով նախատեսված ապացուցողական ուժ: 

 

5. ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

 

33. Նոտարական գործողությունները կարող են կատարվել Արցախի 

Հանրապետության ամբողջ տարածքում` ցանկացած նոտարական գրասենյակում, 

բացառությամբ օրենքով և սույն կարգով նախատեսված դեպքերի, երբ նոտարական 

գործողությունը պետք է կատարվի որոշակի նոտարական գրասենյակում: 

34. Նոտարական գործողություններ կատարելու համար նոտարին կարող է դիմել 

ցանկացած անձ, անկախ նրա բնակության կամ գտնվելու վայրից, բացառությամբ 

օրենքով նախատեսված դեպքերի: Եթե շահագրգիռ անձի՝ տեղաշարժի 

հնարավորությունը սահմանափակող հիվանդության կամ անօգնական վիճակի 

պատճառով նոտարական գրասենյակում նոտարական գործողությունների 

կատարումն անհնարին է դառնում, ապա շահագրգիռ անձի դիմումի հիման վրա 

նոտարը պարտավոր է դիմումը ներկայացնելու օրը կամ դրան հաջորդող 

աշխատանքային օրը նոտարական գործողություններ կատարել նոտարական 

գրասենյակից դուրս՝ նոտարական տարածքումֈ Նոտարական գործողությունները 

կարող են կատարվել նոտարական գրասենյակից դուրս նաև օրենքի 50-րդ, 52-րդ, 71-

րդ, 73-րդ հոդվածներով սահմանված դեպքերում: Նշված դեպքերում նոտարը 

պարտավոր է վավերացման մակագրության մեջ և գրանցամատյանում նշել 

նոտարական գործողության կատարման վայրը (հասցեն): 

35. Նոտարական գործողությունները կատարվում են դրա համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը: 

36. Նոտարական գործողությունների կատարումը կարող է հետաձգվել կամ 

կասեցվել օրենքի 42-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերով և կարգով:  

37. Նոտարական գործողություններ կատարելիս նոտարը պարտավոր է ստուգել 

նոտարական գործողություններ կատարելու համար դիմած ֆիզիկական անձանց, 

նրանց ներկայացուցիչների կամ կազմակերպության ներկայացուցիչների ինքնությունն 

ու գործունակությունը, ինչպես նաև կազմակերպությունների իրավունակությունը, 

բացառությամբ խորհրդատվությունների, ինչպես նաև օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին 



կետի 5-7-րդ ենթակետերով նախատեսված նոտարական գործողություններ 

կատարելու համար դիմելու դեպքերի: 

38.  Գործարքների մասնակիցների կամ նոտարական այլ գործողության 

իրականացման համար դիմած ֆիզիկական անձանց գործունակությունը պարզելիս 

նոտարը պահանջում է նրանց անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթը: Անձը 

(ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր են` 

1) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների համար` անձնագիրը, 

նույնականացման քարտը, զինվորական գրքույկը` ժամկետային պարտադիր 

զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար, Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) 

հաստատող փաստաթուղթը կամ ժամանակավոր վկայականը, մինչև 16 տարեկան 

երեխաների համար` անձնագիրը, ծննդյան վկայականը. 

2) փախստական ճանաչված, ինչպես նաև քաղաքական ապաստանի իրավունք 

ստացած անձանց համար կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը. 

3) ապաստան հայցողի համար` ապաստան հայցողի անձը հաստատող 

վկայականը. 

4) օտարերկրյա քաղաքացիների համար` օտարերկրյա պետության կամ 

միջազգային կազմակերպության կողմից տրված անձնագիրը կամ ճամփորդական 

փաստաթուղթը (միջազգայնորեն ճանաչված), ինչպես նաև Արցախի 

Հանրապետությունում օրինական բնակությունը հավաստող փաստաթղթերը` 

մշտական կացության քարտը, ժամանակավոր կացության քարտը, Արցախի 

Հանրապետության հատուկ անձնագիրը: Այն դեպքում, երբ օտարերկրացին  

միջազգային պայմանագրի հիման վրա  Արցախի Հանրապետության պետական 

սահմանը հատել է ճամփորդության համար չնախատեսված, սակայն օտարերկրյա 

պետությունում վավեր անձնագրով (ներքին անձնագիր), ապա Արցախի 

Հանրապետության տարածքում վերջինիս անձը հաստատող փաստաթուղթ է 

համարվում նաև ներքին անձնագիրը. 

5) քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար` օտարերկրյա պետության 

կողմից տրված ճամփորդական փաստաթուղթը, Արցախի Հանրապետությունում 

մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձի կացության վկայականը, 

Արցախի Հանրապետությունում օրինական բնակությունը հավաստող 

փաստաթղթերը` մշտական կացության քարտը, ժամանակավոր կացության քարտը,  

Արցախի Հանրապետության հատուկ անձնագիրը. 

6) ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականի համար` 

ժամանակավոր պաշտպանված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ 

(ժամանակավոր ապաստանի վկայական): 

39. Նոտարական գործողություններ կատարելիս նոտարի կողմից ստուգվում է 

դիմած անձանց ինքնությունը` գրանցամատյանում նշելով նրա անձը (ինքնությունը) 

հաստատող փաստաթղթի անվանումը, ում կողմից, երբ և ում անունով է տրված: 

Լիազորագրով նոտարական գործողություններ իրականացնող անձն իրավունք ունի 

լիազորողի անունից հայտարարություններ տալ միայն, եթե նման հայտարարություն 

տալու վերաբերյալ լիազորագրով ուղղակի լիազորություն տրված է լիազորված անձին: 

Ընդհանուր գույքի նկատմամբ կատարվող գործարքներով տրվող լիազորագիրը 

վերաբերում է միայն լիազորող անձին պատկանող մասին: Նոտարական 

գործողությունների կատարման համար տրվող նվիրատվության մասին 

համաձայնագիրը պետք է համապատասխանի համապատասխան գործարք 

կատարելու համար տրվող լիազորագրի պահանջներին: Արգելվում է նոտարական 

գործողությունների իրականացման համար, որպես իրավական հիմնավորում ընդունել 

սույն կետի պահանջների խախտմամբ տրված համաձայնություններն ու 

հայտարարությունները: 

40. Վավերացվող գործարքների կամ իրականացվող այլ նոտարական 

գործողությունների ընթացքում ընդհանուր սեփականության սեփականատերերի, 

ժառանգների, համաձայնություններ տվող և այլ անձանց, ինչպես նաև պետական 

տուրքի գծով արտոնություններ տալու ժամանակ ֆիզիկական անձանց ամուսնական 

կամ ազգակցական հարաբերությունները նոտարը ստուգում է քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրանցման բաժինների կողմից տրված համապատասխան 

վկայականների, դատարանի վճիռների, ինչպես նաև օրենսդրությամբ նախատեսված 

այլ փաստաթղթերի ուսումնասիրության միջոցով, որոնց պատճենների իսկությունը 

նոտարի կողմից ստուգվելուց հետո կցվում են համապատասխան նոտարական 

գործին: 



41. Գնելու նախապատվության իրավունքից հրաժարվելու մասին փաստաթղթերի 

հետ պետք է ներկայացվի հրաժարականը ստորագրած ֆիզիկական անձի 

անձնագրային կամ կազմակերպության տվյալները, ինչպես նաև բաժնային 

սեփականություն հանդիսացող գույքի նկատմամբ նրանց իրավունքները հաստատող 

փաստաթղթերի պատճենները (լուսապատճենները): 

42. Փաստաթղթերի պատճենների և դրանց քաղվածքների իսկությունը 

վավերացնելիս անձը հաստատող փաստաթղթի մասին գրանցամատյանում նշում չի 

կատարվում, այլ նշվում է. «Անձի ինքնությունը ճշտվել է»: Փաստաթղթի պատճենի 

իսկությունը վավերացնելիս նշվում է փաստաթղթի անվանումը, երբ, որտեղից և ում 

անունով է տրված: 

43. Նոտարական կարգով վավերացվող գործարքները, ինչպես նաև 

համաձայնագրերը, հայտարարություններն ու մյուս փաստաթղթերը ստորագրվում են 

նոտարի ներկայությամբ: Եթե գործարքը, հայտարարությունը, համաձայնագիրը կամ 

այլ փաստաթուղթը ստորագրվել են նոտարի բացակայությամբ, ստորագրողը պետք է 

գրավոր հաստատի, որ փաստաթուղթը ստորագրել է ինքը: 

44. Գործարքներ վավերացնելիս կամ նոտարական այլ գործողություններ 

կատարելիս (փաստաթղթերի վրա ստորագրությունների իսկությունը վավերացնելիս), 

ինչպես նաև այնպիսի նոտարական գործողություններ կատարելիս, որոնց ընթացքում 

փաստաթուղթը ստորագրվում է ֆիզիկական անձի կողմից, նոտարը պարտավոր է 

ստուգել գործարքի մասնակիցների կամ նոտարական գործողություն կատարելու 

համար դիմած այլ անձանց ստորագրությունների իսկությունը: 

45. Եթե անձը ֆիզիկական արատի, հիվանդության կամ անգրագիտության 

պատճառով չի կարող ստորագրել, ապա նրա հանձնարարությամբ, նրա ու նոտարի 

ներկայությամբ փաստաթուղթը կարող է ստորագրել այլ անձ: Վերջինիս 

ստորագրությունը պետք է վավերացնի նոտարը` նշելով այն պատճառները, որոնց 

ուժով փաստաթուղթը չէր կարող ստորագրել նոտարական գործողություն կատարելու 

համար դիմած անձը: Եթե նոտարական ակտը կազմելուն մասնակցում է խուլ անձ, որը 

կարող է կարդալ, ապա ինքն է կարդում փաստաթուղթը և հստակ հայտարարում, որ 

դա ինքը կարդացել է բարձրաձայն և արտահայտում է իր կամքը: Այդ մասին նոտարը 

փաստաթղթում կատարում է համապատասխան նշում: Երբ մասնակիցը խուլուհամր 

է, բայց կարող է կարդալ և գրել, նա կարդում է փաստաթուղթը և փաստաթղթի 

վերջում՝ նոտարի ստորագրությունից առաջ, գրում է, որ փաստաթուղթը ինքը 

կարդացել է և հավանություն է տալիս: Եթե կույրը, խուլը, համրը կամ խուլ ու համրը 

չեն կարող կարդալ փաստաթուղթը, նոտարը, վկաներից բացի, հրավիրում է 

թարգմանիչ, որը կարող է բացատրվել նշված անձանց հետ: Թարգմանիչը պետք է 

բացատրվի կույրի, համրի, խուլի կամ խուլուհամրի հետ և հայտնի նոտարին, որ 

փաստաթուղթն արտահայտում է նրա կամքը, և նա հավանություն է տալիս դրան: 

46. Նոտարը կարող է չպահանջել, որպեսզի կազմակերպությունների` իրեն 

հայտնի պաշտոնատար անձինք անձամբ ներկայանան նոտարական գրասենյակ, եթե 

նոտարական գրասենյակում կա այդ պաշտոնատար անձանց ստորագրությունների 

նմուշը, որը ստացվել է անձամբ դիմելիս կամ նախարարության կողմից` 

պաշտոնական գրությամբ, և նրանց ստորագրությունների իսկությունը կասկած չի 

առաջացնում: 

47. Գործարքներ կնքելիս ստորագրությունների` մեխանիկական և 

պատճենահանման այլ միջոցներով ֆաքսիմիլ վերարտադրությունների, էլեկտրոնային 

թվային ստորագրության կամ իր ստորագրության այլ նմանօրինակի օգտագործում 

թույլատրվում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում և 

կարգով: 

48. Գործարքներ վավերացնելիս կամ նոտարական այլ գործողություններ 

կատարելիս պարզվում է գործարքին մասնակցող անձանց կամ նոտարական 

գործողություն կատարելու համար դիմած այլ անձանց գործունակությունը: Եթե 

նոտարը հիմքեր ունի ենթադրելու, որ գործարքի մասնակիցներից որևէ մեկը կամ 

նոտարական այլ գործողություն կատարելու համար դիմած անձը հոգեկան 

խանգարման հետևանքով չի կարող հասկանալ իր գործողությունների 

նշանակությունը կամ ղեկավարել դրանք, կամ ոգելից խմիչքներ կամ թմրամիջոցներ 

չարաշահելու, ինչպես նաև մոլեխաղերով հրապուրվելու հետևանքով իր ընտանիքը 

դրել է նյութական ծանր դրության մեջ, իսկ նրան անգործունակ կամ սահմանափակ 

գործունակ ճանաչելու մասին տեղեկություններ չկան, նոտարը հետաձգում է 

գործարքի կամ նոտարական այլ գործողության կատարումը և պարզում, թե չկա 

արդյոք դատարանի վճիռ տվյալ անձին անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ 

ճանաչելու մասին: Եթե դատարանը նման վճիռ չի կայացրել, նոտարն իր 



ենթադրության մասին հայտնում է Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 153-

րդ հոդվածում նշված անձանցից կամ կազմակերպություններից որևէ մեկին, որոնք 

կարող են դատարանին միջնորդել այդ անձին անգործունակ կամ սահմանափակ 

գործունակ ճանաչելու համար: Նոտարը խնդրում է ընդունված որոշման մասին 

հայտնել իրեն: Ելնելով այդ անձի, կազմակերպության կողմից ընդունված որոշումից` 

նոտարը կամ վավերացնում է գործարքը կամ դադարեցնում է նոտարական 

գործողության կատարումը մինչև դատարանի կողմից գործը քննության առնելը: 

49. Տասնչորս տարին չլրացած անչափահասի (փոքրահասակի) փոխարեն 

գործարքները, ինչպես նաև նոտարական վավերացում կամ հաստատում պահանջող 

այլ գործողությունները, բացառությամբ Քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված 

դեպքերի, նրանց անունից կարող են կնքել կամ իրականացնել միայն նրանց ծնողները, 

որդեգրողները կամ խնամակալները: Տասնչորս տարին չլրացած անչափահասի 

անունից գործարքը պետք է կնքվի նրա երկու ծնողների ստորագրությամբ` 

բացառությամբ մահացած, մահացած ճանաչված, անհայտ բացակայող ճանաչված, 

ծնողական իրավունքներից զրկված ծնողի: Միայնակ ծնողի (միայնակ մայր կամ հայր) 

երեխայի անունից գործարքը ստորագրում է միայն մեկ ծնողը: Անգործունակ կամ 

սահմանափակ գործունակ ծնողի փոխարեն գործարքը պետք է ստորագրի նրա 

խնամակալը կամ հոգաբարձուն: Նշված բոլոր դեպքերում գործարքները 

վավերացնելիս պահանջվում են ներկայացնել հիմնավորող համապատասխան 

փաստաթղթեր: 

50. Տասնչորսից մինչև տասնութ տարեկան անչափահասների անունից կնքված 

գործարքները նոտարական կարգով կարող են վավերացվել այն պայմանով միայն, եթե 

այդ գործարքները կնքվել են նրանց ծնողների, որդեգրողների կամ հոգաբարձուների 

համաձայնությամբ` բացառությամբ Քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված 

դեպքերի: Տասնչորսից մինչև տասնութ տարեկան անչափահասների անունից կնքված 

գործարքների վերաբերյալ համաձայնությունը պետք է տան նրա երկու ծնողները` 

բացառությամբ մահացած, մահացած ճանաչված, անհայտ բացակայող ճանաչված, 

ծնողական իրավունքներից զրկված ծնողի:  Միայնակ ծնողի (միայնակ մայր կամ հայր) 

երեխայի անունից կնքված գործարքի վերաբերյալ համաձայնությունը պետք է տա 

միայն մեկ ծնողը: Անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ծնողի փոխարեն 

գործարքի վերաբերյալ իր համաձայնությունը պետք է տա նրա խնամակալը կամ 

հոգաբարձուն: Նշված դեպքերում գործարքները վավերացնելիս պահանջվում են 

համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթեր: 

51. Տասնչորս տարին չլրացած անչափահասների անունից սույն կարգի 1-ին կետի 

5-12-րդ ենթակետերով նախատեսված նոտարական գործողությունները կարող են 

կատարվել նաև նրա մեկ ծնողի գրավոր համաձայնությամբ, ստորագրությամբ կամ 

դիմումով: 

52. Ծնողների կողմից անչափահասների անունից գործարքները, ինչպես նաև 

անչափահասների կողմից կնքվող գործարքները վավերացնելիս խնամակալության և 

հոգաբարձության մարմինների համաձայնությունը չի պահանջվում, բացառությամբ 

Քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի: 

53. Անչափահաս անձանց կողմից կամ նրանց անունից գործարքները կնքելիս, 

նոտարական այլ գործողություններ կատարելիս, ինչպես նաև դիմումներ, 

հայտարարություններ կամ համաձայնություններ տալիս նշվում են նաև 

անչափահասի ծննդյան տարին, ամիսը և ամսաթիվը: 

54. Oրենքով արգելվում է փոքրահասակների և անգործունակ ճանաչված անձանց 

անունից նրանց օրինական ներկայացուցիչների կատարած նվիրատվությունը: 

55. Լրիվ գործունակ ճանաչված տասնութ տարին չլրացած անչափահասները և 

օրենքով սահմանված դեպքերում մինչև տասնութ տարեկան դառնալը ամուսնացած 

անձինք գործարքներ են կնքում իրենց անունից` առանց ծնողների համաձայնության: 

Տասնութ տարին չլրացած լրիվ գործունակ ճանաչված անձինք գործարքները կնքելիս 

պետք է ներկայացնեն լրիվ գործունակ ճանաչվելու մասին խնամակալության և 

հոգաբարձության մարմնի որոշումը կամ դատարանի վճիռը: Լրիվ գործունակ 

ճանաչված տասնվեց տարին լրացած, օրենքով սահմանված դեպքերում մինչև 

տասնութ տարեկան դառնալը ամուսնացած անձինք գործարքներ կնքելիս պետք է 

ներկայացնեն ամուսնության կամ ամուսնալուծության վկայական: 

56. Խնամակալը կամ հոգաբարձուն խնամարկյալի անունից գործարքներ կարող է 

կնքել, ինչպես նաև նոտարական այլ գործողությունների համար դիմել 

Քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված կարգով և դեպքերում: Խնամակալի կամ 

հոգաբարձուի կողմից խնամարկյալի անունից գործարքներ կնքելու կամ նոտարական 



այլ գործողություններ կատարելու համար պետք է ներկայացնի խնամակալ կամ 

հոգաբարձու նշանակելու մասին համապատասխան փաստաթուղթը: 

57. Պատրոնի (օգնականի) կողմից չափահաս գործունակ քաղաքացու անունից 

գործարքներ կարող են կնքվել, ինչպես նաև նոտարական այլ գործողություններ կարող 

են իրականացվել Քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված կարգով և դեպքերում: 

Պատրոնի (օգնականի) կողմից չափահաս գործունակ քաղաքացու անունից 

գործարքներ կնքվելու կամ նոտարական այլ գործողություններ կատարվելու համար 

պետք է ներկայացվեն համապատասխան հանձնարարության կամ 

հավատարմագրային կառավարման պայմանագիրը և դրա պատճենը: 

58. Սույն հրահանգի 49-57-րդ կետերով նախատեսված հիմնավորող և այլ 

փաստաթղթերի հետ միասին ներկայացվում են նաև դրանց պատճենները կամ 

լուսապատճենները, որոնց իսկությունը նոտարի կողմից ստուգվելուց հետո կցվում են 

նոտարական գործին:  

59. Տասնչորսից մինչև տասնութ տարեկան անչափահասն իրավունք ունի 

ինքնուրույն դիմել սույն կարգի 1-ին կետի 5-12-րդ ենթակետերում նշված նոտարական 

գործողությունների իրականացման համար: 

60. Կազմակերպության (այդ թվում՝ կազմակերպության մասնաճյուղերի, 

ներկայացուցչությունների ու հիմնարկների) իրավունակությունը ստուգվում է նրա 

կանոնադրության, իսկ Քաղաքացիական օրենսգրքին համապատասխան 

չվերագրանցված կազմակերպություններինը` նաև հիմնադիր այլ փաստաթղթերի 

(սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիր պայմանագիր, 

ընկերակցության հիմնադիր պայմանագիր և այլն), դրանց գրանցված (հաշվառված) 

փոփոխությունների, պետական գրանցման վկայականի, ինչպես նաև 

կազմակերպության գրանցման, հիմնադիր փաստաթղթերում կատարված 

փոփոխությունների գրանցման (հաշվառման) ժամկետների մասին պետական 

գրանցող (հաշվառող) մարմնի կողմից տրված տեղեկություններն ուսումնասիրելու 

միջոցով: 

Oրենքով նախատեսված ժամկետներում չգրանցված կամ չվերագրանցված 

իրավաբանական անձանց անունից կնքված գործարքները չեն վավերացվում կամ 

հաստատվում: 

61. Կազմակերպության իրավունակությունը ստուգելիս նոտարը պետք է պարզի, 

թե արդյոք կազմակերպությունն օրենքին, իրավական այլ ակտերին կամ իր հիմնադիր 

փաստաթղթերի համաձայն իրավունք ունի իրականացնել համապատասխան 

գործողությունը, ինչպես նաև պետք է պարզվի, թե կատարվող գործողությունն 

իրականացվում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով կամ նրա հիմնադիր 

փաստաթղթերով սահմանված կարգով, թե՞ ոչ: Նոտարը պետք է պահանջի 

ներկայացնել կազմակերպության հիմնադիրների (մասնակիցների, բաժնետերերի, 

փայատերերի և այլն) քանակի և նրանց ունեցած բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայի 

և այլն) մասին պետական գրանցող մարմնի կամ բաժնետերերի ռեեստր 

(գրանցամատյան) վարող մարմնի (միայն բաժնետիրական ընկերությունների համար) 

կողմից տրված տեղեկանք (քաղվածք ռեեստրից), եթե համապատասխան գործարքը 

պետք է կնքվեր վերջիններիս համաձայնությամբ կամ, եթե նրանք օրենքով կամ 

կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթերով սահմանված կարգով ունեն 

բաժնեմասերը գնելու նախապատվության իրավունք: 

62. Պետք է ստուգվի նաև, թե կազմակերպության ներկայացուցիչը (լիազորված 

անձը կամ մարմինը) կազմակերպության կամ հիմնարկի հիմնադիր փաստաթղթերի 

համաձայն իրավասու է իրականացնել համապատասխան գործառույթ, թե՝ ոչ: 

Ներկայացուցչի լիազորությունները վավերացվում են նրա անվամբ տրված 

լիազորագրով: Եթե կազմակերպության անունից հանդես է գալիս նրա տնօրենը կամ 

այն անձը, որը կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթերի համաձայն իրավունք 

ունի կազմակերպության անունից հանդես գալ առանց լիազորագրի, ապա պետք է 

պահանջվի համապատասխան իրավասու մարմնի որոշումը (իրավական ակտը) այդ 

անձին համապատասխան պաշտոնում նշանակելու մասին: Այդ փաստաթուղթը 

պահանջվում է նաև նշված անձի կողմից տրված լիազորագրի համաձայն 

կազմակերպության անունից հանդես եկող այլ անձից: Վերոհիշյալ փաստաթուղթը 

կարող է չպահանջվել, եթե անձին համապատասխան պաշտոնում նշանակելու մասին 

ակտը հրապարակվել է կամ դրա մասին հայտնի է դարձել նոտարին նախարարության 

պաշտոնական գրությամբ, կամ նոտարը նախկինում վավերացրել է այդ անձի 

մասնակցությամբ կնքված այլ գործարքներ: 



63. Եթե կազմակերպությունը կառավարվում է կոլեգիալ կամ մի քանի անձանց 

կողմից, ապա պետք է պահանջվի նրանց միջև պարտականությունները բաշխելու 

մասին որոշումը: 

64. Պետական հիմնարկները գործարքները կնքում և նոտարական 

գրասենյակներում այլ հարցերով հանդես են գալիս պետության անունից: Գործարքին 

մասնակցող կամ նոտարական այլ գործողություն կատարելու համար դիմած 

հիմնարկի իրավունակությունը ստուգելիս նոտարները պարտավոր են ծանոթանալ 

հիմնարկի կանոնադրությանը և ստուգել, թե կատարվող գործողությունները արդյոք 

բխում են Արցախի Հանրապետության օրենսդրության և տվյալ հիմնարկի 

կանոնադրության պահանջներից: 

65. Կազմակերպությունների մասնաճյուղերը կամ ներկայացուցչությունները 

(այսուհետ` առանձնացված ստորաբաժանումներ) գործարքներ են կնքում կամ 

նոտարական գրասենյակներում այլ հարցերով հանդես են գալիս իրավաբանական 

անձի անունից: Գործարքին մասնակցող կամ նոտարական այլ գործողություն 

կատարելու համար դիմած առանձնացված ստորաբաժանման իրավունակությունը 

ստուգելիս նոտարները պարտավոր են ծանոթանալ նրա կանոնադրությանը և 

ստորաբաժանման ղեկավարին տրված լիազորագրին, ինչպես նաև ստուգել, թե 

կատարվող գործողությունները արդյոք բխում են Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության, տվյալ կազմակերպության և նրա առանձնացված ստորաբաժանման 

կանոնադրության, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարին տրված 

լիազորագրի պահանջներից: 

66. Կազմակերպությունների հիմնարկները գործարքներ են կնքում կամ 

նոտարական գրասենյակներում այլ հարցերով հանդես են գալիս կազմակերպության 

անունից: Գործարքին մասնակցող կամ նոտարական այլ գործողություն կատարելու 

համար դիմած կազմակերպության հիմնարկի իրավունակությունը ստուգելիս 

նոտարները պարտավոր են ծանոթանալ նրա կանոնադրությանը և պարզել, թե 

կատարվող գործողությունները արդյոք բխում են Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության, տվյալ կազմակերպության և նրա հիմնարկի կանոնադրության 

պահանջներից, եթե նոտարը ծանոթ է կազմակերպության կամ հիմնարկի 

կանոնադրությանը: 

67. Լիազորագրերի հիման վրա գործարքներ վավերացնելիս կամ նոտարական 

այլ գործողություններ կատարելիս նոտարը ստուգում է լիազորագրի 

օրինականությունը: Նոտարը լիազորված անձի լիազորությունները որոշելիս պետք է 

ելնի միայն լիազորագրում պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի 

նշանակությունից: Լիազորագրով պետք է իրականացվեն միայն դրանում ուղղակի 

նախատեսված գործողություններ կամ կնքվեն դրանում ուղղակի նախատեսված 

գործարքներ: 

Նոտարն իրավունք չունի լիազորագրի մեկնաբանման միջոցով լրացուցիչ 

լիազորություններ տալ կամ լիազորություններից զրկել անձին: Անդեմ, անիմաստ 

գործողություններ կատարելու կամ գործարքներ կնքելու լիազորություններ 

չբովանդակող կամ բազմիմաստ լիազորություններ բովանդակող լիազորագրերի 

դրույթները գործարքներ կամ նոտարական այլ գործողություններ կատարելու համար 

հիմք չեն ընդունվում: Նոտարական գործողությունների կատարման համար հիմք չեն 

ընդունվում նաև օրենսդրության պահանջներին հակասող գործողություններ 

կատարելու, ինչպես նաև օրենսդրության պահանջների խախտմամբ տրված 

լիազորագրերը: Եթե լիազորագրում նախատեսված են գործողությունների կատարման 

կամ գործարքների կնքման կարգ, պայմաններ, ձևեր և այլն (վայր, ժամկետ, գին և այլն), 

ապա նոտարական գործողությունները պետք է կատարվեն դրանց պահանջների 

խստիվ պահպանմամբ: Եթե լիազորագրի համաձայն գործարքներ պետք է կնքվեն 

լիազորողի ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքի նկատմամբ, 

ապա նման գործարքը կարող է վավերացվել միայն ընդհանուր համատեղ 

սեփականություն հանդիսացող գույքի բոլոր սեփականատերերի համաձայնությամբ: 

Նման լիազորագիր վավերացնելիս նոտարը պարտավոր է խորհուրդ տալ լիազորողին, 

որ այն տրվի համատեղ սեփականության բոլոր մասնակիցների անունից: 

68. Նոտարական գործողությունների կատարման համար ներկայացված 

փաստաթղթերը նոտարն իրավունք ունի մեկնաբանել` ելնելով դրանցում 

պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությունից: Միայն 

դրանցում առանձին պայմանների կամ դրույթների տառացի նշանակությունը պարզ 

չլինելու դեպքում նոտարը, հիմք ընդունելով Քաղաքացիական օրենսգրքի 8-րդ և 447-

րդ հոդվածների պահանջը, իրավունք ունի դրանք մեկնաբանել` ելնելով այդ 

պայմանների կամ դրույթների և փաստաթղթի ամբողջական իմաստի հետ 



համադրելու միջոցով: Լիազորագրի կամ այլ փաստաթղթի բովանդակության 

մեկնաբանմամբ նոտարական գործողություններ կատարելու դեպքում նոտարը 

պարտավոր է արձանագրել մեկնաբանման բովանդակությունը, որը հաստատվում է 

նոտարի ստորագրությամբ ու կլոր կնիքով և կցվում է ներկայացված փաստաթղթին 

կամ դրա պատճենին: 

69. Օրենքի 20-րդ հոդվածին համապատասխան նոտարն իրավունք ունի 

նոտարական գործողություններ կատարելու համար անհրաժեշտ տեղեկություններ 

կամ փաստաթղթեր պահանջել կազմակերպություններից, պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններից: Համապատասխան տեղեկություններն ու 

փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն նոտարի նշած ժամկետում: Այդ ժամկետը չի 

կարող տասնհինգ օրից ավելի լինել, եթե համապատասխան փաստաթղթերը տալու 

համար ավելի երկար ժամկետ չի կարող պահանջվել: 

70. Օրենքի 29-րդ հոդվածին համապատասխան նոտարը կամ նոտարական 

առանձին գործողություններ կատարող պաշտոնատար անձն իրավունք չունի 

նոտարական գործողություններ կատարել իր, իր ամուսնու, իր կամ ամուսնու 

ծնողների, զավակների, եղբայրների, քույրերի, թոռների, պապի, տատի, ինչպես նաև 

տվյալ նոտարական գրասենյակի աշխատողների անվամբ և անունից: Նշված 

դեպքերում նոտարական գործողությունները կատարվում են այլ նոտարական 

գրասենյակի կողմից: Այս դեպքում նոտարական գործողության կատարման վայրը 

որոշվում է նախարարի կողմից: Սույն կետով սահմանված կանոնների խախտումով 

կատարված նոտարական գործողություններն առոչինչ են: 

71. Վավերացման կամ հաստատման ենթակա չեն, ինչպես նաև նոտարական 

գործողություններ կատարելու համար հիմք չեն ընդունվում այնպիսի փաստաթղթեր, 

որոնցում նշված չեն դրանք կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը, կամ որոնցում կան 

ջնջումներ կամ էական վնասվածքներ, կամ հավելագրումներ, կամ ջնջված բառեր, կամ 

դատարկ և հետագայում լրացման համար նախատեսված չլրացված մասեր, կամ այլ 

չծանոթագրված ուղղումներ, ինչպես նաև մատիտով գրված փաստաթղթերը: 

Նոտարական գործողությունների կատարման համար պետք է ներկայացվեն միայն 

փաստաթղթերի իսկական օրինակները կամ դրանց` սահմանված կարգով 

վավերացված պատճենները: Չեն ընդունվում նաև երկու և ավելի առանձին թերթերի 

վրա շարադրված փաստաթղթերը, եթե թերթերը ժապավինված, համարակալված և 

վավերացված չեն այն կազմակերպության կնիքով կամ քաղաքացու ստորագրությամբ, 

որոնք ներկայացրել են այդ փաստաթուղթը: Նոտարական կարգով վավերացվող կամ 

հաստատվող գործարքի կամ այլ փաստաթղթի, ինչպես նաև նոտարական գրասենյակ 

ներկայացվող փաստաթղթի տեքստը պետք է գրված լինի պարզ և հստակ, 

փաստաթղթի բովանդակությանը վերաբերող թվերն ու ժամկետները, թեկուզ և մեկ 

անգամ, պետք է նշված լինեն բառերով, իսկ կազմակերպությունների անվանումները` 

առանց կրճատումների` նրանց մարմինների գտնվելու վայրի, իսկ անհրաժեշտության 

դեպքում` բանկի բաժանմունքի և ընթացիկ (հաշվարկային) հաշվի համարների 

նշումով, եթե օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ: Վավերացվող կամ 

հաստատվող գործարքում կամ այլ փաստաթղթում հապավումները կարող են 

կիրառվել, եթե դրանց բացատրությունը նախօրոք տրված է փաստաթղթում, կամ այն 

հանրահայտ է: 

72. Վավերացվող կամ հաստատվող փաստաթղթերում, ինչպես նաև նոտարական 

գրասենյակ ներկայացվող այլ փաստաթղթերում պաշտոնատար անձանց 

ազգանունները, անուններն ու հայրանունները (եթե հայրանունը նշվում է), ինչպես 

նաև պաշտոնների անվանումները պետք է գրվեն լրիվ, եթե օրենսդրությամբ այլ բան չի 

նախատեսված: Գործարքներում կազմակերպությունների լրիվ անվանումները` 

առանց կրճատումների, նրանց մարմինների գտնվելու վայրը, պաշտոնատար անձանց 

ազգանունները, անունները, ինչպես նաև պաշտոնների անվանումները պետք է նշվեն 

բովանդակության մեջ, ինչպես նաև վերջում` ստորագրության տողից առաջ: 

73. Վավերացվող կամ հաստատվող փաստաթղթերում ֆիզիկական անձանց 

ազգանունները, անուններն ու հայրանունները (եթե հայրանունը նշվում է) պետք է 

գրվեն լրիվ` նշելով նրանց բնակության վայրը: Կազմակերպությունների կամ 

ֆիզիկական անձանց կողմից լիազորված անձանց տրված լիազորագրի տվյալները 

պետք է գրվեն լրիվ: Գործարքներում վերոհիշյալ դրույթները պետք է նշվեն 

բովանդակության մեջ, ինչպես նաև վերջում` ստորագրության տողից առաջ: 

Oտարերկրյա քաղաքացիների անունից գործարքներ վավերացնելիս նշվում է նաև 

նրանց քաղաքացիությունը: 

74. Նոտարական գործողությունների համար ներկայացված փաստաթղթերը 

պետք է բխեն Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներից և չպետք է 



պարունակեն հակասական (իրարամերժ), անհասկանալի, խրթին կամ երկիմաստ 

ձևակերպումներ: Փաստաթղթերի` մինչև վերջ չլրացված տողերը և ազատ մնացած 

տեղերը գծվում են: Առանձին դեպքերում թույլատրվում է նախօրոք պատրաստված 

պայմանագրերի օրինակելի ձևերի վրա լրացված գործարքների վավերացումը: Այս 

դեպքում պայմանագրի օրինակելի ձևը պետք է լրացվի մեքենագրական եղանակով 

կամ մեկ ձեռագրով և մեկ թանաքով և հստակ: Լրացվող օրինակելի ձևում չպետք է 

մնան չլրացված մասեր: Պայմանագրի օրինակելի ձևի բոլոր դրույթները պետք է 

համապատասխանեն կնքվող գործարքի պայմաններին: Արգելվում է լրացվող 

օրինակելի ձևերում կատարել ջնջումներ կամ փոփոխություններ: 

75. Նոտարն ուղղում է իր վավերացրած կամ հաստատած փաստաթղթերում տեղ 

գտած լեզվական կամ տպագրական սխալները, եթե դրանք չեն փոխում փաստաթղթի 

էությունը և բովանդակությունըֈ Ուղղումները պետք է կատարվեն այնպես, որ բոլոր 

սխալները և ուղղումները հնարավոր լինի կարդալ նախնական տեքստում: 

Ուղղումները կատարվում են փաստաթղթերի բոլոր օրինակների վրա, բացառությամբ 

երբ անհնար է ներկայացնել բոլոր օրինակները: Սույն կետի կանոնները տարածվում 

են նաև նոտարին փոխանցված այլ նոտարի կողմից վավերացված կամ հաստատված 

փաստաթղթերի վրաֈ Վավերացված կամ հաստատված փաստաթղթերում թվի մեջ 

թվանշան կամ բառի մեջ տառ բաց թողնված լինելու կամ թիվը կամ բառը սխալ գրված 

լինելու դեպքերում դրանք վերցվում են օղակի մեջ, և գրվում է լրիվ ճիշտ թիվը կամ 

բառը: Ուղղումները պետք է ծանոթագրի նոտարը: Վավերացված կամ հաստատված 

փաստաթղթում ուղղումներ կատարելու անհնարինության դեպքում նոտարը ուղղումը 

կատարում է առանձին փաստաթղթի տեսքով, ծանոթագրում այն և կցում 

վավերացված կամ հաստատված փաստաթղթին: Առանձին փաստաթղթի տեսքով 

կատարված ուղղումը հանդիսանում է վավերացված կամ հաստատված փաստաթղթի 

անբաժանելի մասը: Ծանոթագրման մեջ նշվում է, որ ուղղումը կատարել է նոտարը, 

ինչպես նաև նշվում են դրա կատարման օրը, ամիսը և տարին: Ծանոթագրումը 

ստորագրում և կնքում է նոտարը: Նոտարական գործողություններին մասնակցած 

անձինք իրավունք չունեն ուղղումներ, փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու 

վավերացված կամ հաստատված փաստաթղթում: Սույն կետի պահանջների 

խախտմամբ կատարված ուղղումները, վավերացված կամ հաստատված 

փաստաթղթերում որևէ այլ փոփոխություններն ու լրացումներն առոչինչ են: 

76. Եթե վավերացման կամ հաստատման ենթակա փաստաթուղթը շարադրված է 

սխալ կամ անգրագետ կամ սույն կարգի պահանջների խախտումով, ապա նոտարը 

դիմողին առաջարկում է ուղղել այն կամ կազմել նորը: Դիմողի խնդրանքով 

փաստաթուղթը կարող է վերակազմվել նոտարի կամ նոտարական գրասենյակի 

աշխատողի կողմից` դրա համար օրենքով նախատեսված պետական տուրքի 

գանձումով: 

77. Այն դեպքում, երբ հաստատվող, տրվող կամ վավերացվող փաստաթղթերը 

շարադրված են մի քանի թերթերի վրա, դրանք պետք է թելակարվեն, իսկ թերթերը 

համարակալվեն: 

78. Եթե վավերացվող փաստաթուղթն օրենքին կամ փաստաթղթի պահանջներին 

համապատասխան պետք է ունենա հավելվածներ (կից փաստաթղթեր), ապա դրանք 

ևս պետք է կարվեն փաստաթղթին և համարակալվեն: Սույն պահանջի խախտմամբ 

ներկայացված փաստաթուղթը ենթակա չէ վավերացման: Վավերացման կամ 

հաստատման ենթակա մեկից ավելի թերթերի վրա կազմված փաստաթուղթը 

թելակարվում է այնպես, որ այն չփչացնի փաստաթղթի տեքստը և ընթեռնելի լինի 

առանց քանդելու: Փաստաթուղթը կարվում է թելով կամ ժապավենով կամ 

մետաղական ամրակով: Թելի, ժապավենի կամ ամրակի ծայրերը դուրս են բերվում 

փաստաթղթի վերջնամասից: Թելը կամ ժապավենը հանգուցվում են, իսկ ամրակի 

ծայրերը` ամրացվում: Այդ հանգույցի կամ մետաղական ամրակի ծայրերի վրա 

սոսնձվում է սպիտակ ամուր թուղթ այնպես, որ թելի կամ ժապավենի մի մասը դուրս 

մնա թղթի տակից: Սոսնձման համար կիրառվում է այնպիսի սոսինձ, որը 

հնարավորություն չտա պոկելու թուղթը կամ քանդելու թելը, ժապավենը կամ 

ամրակը` առանց վնասելու փաստաթուղթը կամ նրա վերջին էջը: Սոսնձվող թղթի վրա 

գրվում կամ դրոշմվում են հետևյալ բառերը «Փաստաթուղթը համարակալված է և 

բաղկացած _____ էջից»: Սոսնձվող թուղթը ստորագրում է նոտարը` դնելով պետական 

զինանշանի պատկերով կլոր կնիք այնպես, որ կնիքի կեսը դրոշմվի սոսնձված թղթի, 

իսկ մյուս կեսը` նոտարական գործի վերջին էջի վրա: 

79. Արգելվում է վավերացնել կամ հաստատել, ինչպես նաև փաստաթղթերի 

վավերացման կամ հաստատման համար հիմք ընդունել սույն կարգի 71-78-րդ կետերի 

պահանջների խախտմամբ ներկայացված կամ պատրաստված փաստաթղթերը: 



80. Գործարքներ վավերացնելիս, փաստաթղթերի պատճենների և դրանց 

քաղվածքների իսկությունը, փաստաթղթերի` մեկ լեզվից մյուսի թարգմանության  
իսկությունը, փաստաթղթի վրա եղած ստորագրության իսկությունը  վավերացնելիս, 

փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամանակը հաստատելիս` համապատասխան 

փաստաթղթերի վրա վավերացման մակագրություններ են արվում՝ հիմք ընդունելով 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջները, ինչպես նաև սույն կարգը: 
Վավերացման մակագրությունը պետք է գրված լինի պարզ, առանց ջնջումների, և 

ուղղումները պետք է ծանոթագրվեն: Վավերացման մակագրությունը ստորագրվում է 

նոտարի կողմից և կնքվում նոտարական գրասենյակի պետական զինանշանի 

պատկերով կլոր կնիքով: Վավերացման մակագրություն անելու համար կարող են 

օգտագործվել հայերեն լեզվով դրոշմակներ համապատասխան մակագրության 

տեքստով: Հայերեն լեզվով դրոշմակի բացակայության դեպքում դրոշմակի տեքստը 

հայերեն լեզվով տպագրվում է փաստաթղթի վրա: Վավերացման մակագրությունները 

դրվում են փաստաթղթի տեքստից ազատ տարածության վրա: Եթե վավերացման 

մակագրությունը չի տեղավորվում համապատասխան փաստաթղթերի վրա, այն 

կարող է շարունակվել կամ լրիվ շարադրվել փաստաթղթին կցված թերթի վրա: Այս 

դեպքում թերթերը, որոնց վրա շարադրված են փաստաթղթի տեքստը և վավերացման 

մակագրությունը, ժապավինվում, համարակալվում են, թերթերի քանակը 

վավերացվում է նոտարի ստորագրությամբ և նոտարական գրասենյակի կլոր կնիքով: 

Վավերացման մակագրությունը շարադրելու կամ այն շարունակելու համար 

թույլատրվում է նաև թերթ կպցնել` դրոշմելով վրան պետական զինանշանի 

պատկերով կլոր կնիքը, այնպես որ կնիքի դրոշմածքի մի մասը դրոշմվի կպցված 

թերթի վրա: 

81. Նոտարը նոտարական գործողության կատարումը մերժում է, եթե՝ 

1) նոտարական գործողության կատարումը հակասում է օրենքին, իրավական այլ 

ակտերին կամ կազմակերպության կանոնադրությանը. 

2) ներկայացված փաստաթուղթը կամ պահանջվող նոտարական գործողությունը 

ենթակա չէ նոտարական վավերացման կամ հաստատման. 

3) օրենքի համաձայն նոտարական գործողությունը ենթակա չէ տվյալ նոտարի 

կողմից կատարման. 

4) նոտարական գործողություն կատարելու մասին խնդրանքով դիմել է 

անգործունակ անձ կամ անհրաժեշտ լիազորություններ չունեցող անձ կամ նրա 

անգործունակ կամ անհրաժեշտ լիազորություններ չունեցող ներկայացուցիչ, 

բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի. 

5) նոտարական գործողության կատարման համար դիմած անձը թեև գործունակ 

է, սակայն տվյալ պահին գտնվում է այնպիսի վիճակում, որ չի հասկանում իր 

գործողությունների նշանակությունը կամ չի կարող կառավարել դրանք. 

6) դիմող անձը հրաժարվում է ներկայացնել նոտարական գործողության 

կատարման համար օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը. 

7) դիմող անձը չի վճարում նոտարական գործողության կատարման համար 

նախատեսված պետական տուրքը կամ նոտարի մատուցած այլ ծառայությունների 

վճարը. 

8) նոտարական գործողությունը պետք է կատարվի դատարանի, դատախազի 

կամ քննիչի որոշմամբ հետախուզվող և քրեական պատասխանատվությունից 

խուսափող անձի կամ նրա գույքի նկատմամբ: Սույն կետով նշված հիմքով նոտարը 

նոտարական գործողության կատարումը մերժում է միայն, եթե հետախուզման 

որոշում կայացրած անձից կամ մարմնից, կամ նախարարությունից ստացել է անձի 

հետախուզման վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվություն:  

82. Նոտարական գործողություններ կատարելու համար չեն ընդունվում այն 

փաստաթղթերը, որոնք չեն համապատասխանում օրենքների և իրավական այլ 

ակտերի պահանջներին կամ քաղաքացիների պատիվն ու արժանապատվությունը 

արատավորող տեղեկություններ են պարունակում: 

83. Նոտարական գործողությունների կատարման մերժման հիմքերի 

առկայության դեպքում դիմողի պահանջով նոտարը կայացնում է մերժման գրավոր 

որոշում, որում նշվում են մերժման իրավական հիմքերը և բողոքարկման կարգը: 

Նոտարական գործողության մերժման մասին որոշման մեկ օրինակը հանձնվում է 

նոտարական գործողությունների կատարման համար դիմած անձանց: Եթե 

ներկայացված փաստաթղթերը լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն 

չունեն, ապա նոտարը նոտարական գործողությունը մերժելու մասին որոշումը 

կայացնում է իրեն դիմելու օրը կամ դիմումը ներկայացնելու հաջորդ օրը: 



Ներկայացված փաստաթղթերը լրացուցիչ ուսումնասիրելու անհրաժեշտության 

դեպքում նոտարը նոտարական գործողությունը մերժելու մասին որոշում է կայացնում 

մինչև դիմելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը: 

84. Մերժման որոշման մեջ պետք է նշվի` 

1) որոշումը կայացնելու ամսաթիվը, 

2) նոտարի ազգանունը և անվան ու հայրանվան սկզբնատառերը, նոտարական 

գրասենյակի անվանումը, 

3) նոտարական գործողություն կատարելու համար դիմող քաղաքացու 

ազգանունը, անունը, բնակության վայրը, կազմակերպության անվանումը և գտնվելու 

վայրը, 

4) նոտարական ինչպիսի գործողություն կատարելու համար է խնդրել դիմողը, 

5) ինչ իրավական հիմքերով է մերժվել նոտարական գործողության կատարումը 

(վկայակոչել օրենսդրությունը կամ կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթերը). 

6) մերժումը բողոքարկելու կարգը: 

85. Նոտարական գործողություններ կատարելու, նոտարական գրասենյակի 

գործերում եղած փաստաթղթերի կրկնօրինակները տալու, պայմանագրեր, կտակներ, 

լիազորագրեր, դիմումներ և այլ նախագծեր կազմելու, ինչպես նաև տպագրված 

նախագծերի օրինակելի ձևեր տրամադրելու և լրացնելու, փաստաթղթերի պատճեններ 

և դրանցից քաղվածքներ անելու համար պետական տուրք է գանձվում օրենքով 

սահմանված կարգով և չափով: 

86. Եթե նոտարը հայտնաբերի, որ թույլ տված սխալի հետևանքով իր կողմից 

կատարված նոտարական գործողությունը ճիշտ չէ, նա պարտավոր է այդ մասին 

անմիջապես հաղորդել նախարարին: 

87. Նոտարն իր նախաձեռնությամբ կամ շահագրգռված անձանց խնդրանքով 

կարող է ուղղել միայն բացահայտ վրիպակները կամ բացահայտ թվաբանական 

սխալները, որոնք չեն փոխում վավերացված գործարքի կամ տրված փաստաթղթի 

էությունը: 

88. Նոտարները նոտարական գործողություններ կատարելիս քաղաքացիների 

կամ առանձին պաշտոնատար անձանց կողմից օրինախախտումներ հայտնաբերելիս 

հաղորդում են համապատասխան իրավասու մարմիններին և նախարարին` 

անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու համար: 

 

6. ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄԸ 

  

89. Գործարքների նոտարական վավերացումը պարտադիր է` 

1) Քաղաքացիական օրենսգրքում նշված դեպքերում. 

2) կողմերից որևէ մեկի պահանջով, թեկուզև օրենսգրքով տվյալ տեսակի 

գործարքների համար նոտարական ձև չի պահանջվում: 

90. Նոտարական վավերացման ենթակա են կազմակերպությունների կամ  

ֆիզիկական անձանց կողմից կնքվող գործարքները: Գործարքների նոտարական 

վավերացումը կատարվում է Քաղաքացիական օրենսգրքի, օրենքի, իրավական այլ 

ակտերի և սույն կարգի պահանջներին համապատասխանող փաստաթղթի վրա 

նոտարի կողմից վավերացվող մակագրությամբ: 

91. Պարտադիր կարգով պետական գրանցման ենթակա գույքի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքի, օգտագործման իրավունքի, գրավի իրավունքի, 

սերվիտուտների, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված դեպքերում` այլ իրավունքների 

(այսուհետև` գույքի նկատմամբ իրավունքներ) վերաբերյալ գործարքների 

վավերացման համար հիմք է ընդունվում համապատասխան իրավասու մարմինների 

կողմից տրված տվյալ գույքի նկատմամբ իրավունքը հաստատող վկայականը 

(փաստաթուղթը): Նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 

ապահովող ծառայության կողմից դատական ակտերի համաձայն պարտադիր 

պետական գրանցման ենթակա գույքի վերաբերյալ գործարքների վավերացման 

ժամանակ պահանջվում է սեփականության իրավունքի վկայական, եթե գործարքը 

վերաբերում է բնակարանին կամ այնպիսի անշարժ գույքի, որի սեփականատերը 

պարտադիր պետք է ունենար սեփականության իրավունքի վկայական: Այդ 

վկայականի փոխարեն կարող է ներկայացվել նաև այդ գույքի նկատմամբ պետական 

գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից տրված գույքի նկատմամբ իրավունքների 

գրանցման մատյանից քաղվածքը:  Այն պետական սեփականություն հանդիսացող 

հողամասի նկատմամբ գործարքները վավերացնելիս, որոնց նկատմամբ դեռևս չի 

ստացվել սեփականության իրավունքի վկայականը, որպես սեփականության 

իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ` հիմք է ընդունվում համապատասխան 



հողաշինարարական մարմնի կողմից տրված տեղեկանքը, ինչպես նաև այդ գույքի 

պետական գրանցումն իրականացնող մարմնից տեղեկանք այն մասին, որ տվյալ հողի 

նկատմամբ սեփականության իրավունքը գրանցված չէ: 

92.  Մինչև 2007 թվականի հունվարի 1-ը կնքված և նոտարական վավերացում 

չստացած այն պետական և համայնքային գույքի մասնավորեցման պայմանագրերը 

վավերացնելիս, որոնցով օտարվող գույքի նկատմամբ դեռևս սեփականության 

իրավունքի պետական գրանցում չի իրականացվել, որպես  սեփականության 

իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ հիմք է ընդունվում մասնավորեցման մասին 

կառավարության համապատասխան որոշումը, ինչպես նաև պետական գրանցումն 

իրականացնող մարմնից տեղեկանքը՝ տվյալ գույքի նկատմամբ սեփականության 

իրավունքի գրանցման բացակայության մասին: Պետք է ներկայացվի նաև պետական 

գույքի կառավարման բնագավառում լիազոր մարմնի տեղեկանքն այն մասին, որ տվյալ 

պայմանագիրը փոփոխված կամ լուծված չէ: 

93. Տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ իրավունքները հաստատող 

փաստաթղթեր են համարվում պետական իրավասու մարմնի կողմից տրված` 

տրանսպորտային միջոցի սեփականության և գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով 

վարձակալության իրավունքի գրանցման վկայականները: Մինչև 2011 թվականի 

հունվարի 1-ը պետական լիազոր մարմնի տրամադրած տրանսպորտային միջոցի 

հաշվառման վկայագիրը համարվում է տրանսպորտային միջոցի սեփականության 

իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, սակայն այդ վկայագրով գործարք 

իրականացնելն արգելվում է: Տրանսպորտային միջոցի հետ կապված գործարքները չեն 

կարող վավերացվել առանց տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի 

պետական գրանցման վկայականի, իսկ գործարքի կողմերից որևէ մեկի պահանջով` 

նաև այդ տրանսպորտային միջոցի պետական գրանցումն իրականացրած մարմնի 

կողմից տրված՝ տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ 

սահմանափակումների առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի: 

Եթե կողմերը ցանկանում են գործարքը վավերացնել առանց տրանսպորտային միջոցի 

օտարման նկատմամբ սահմանափակումների առկայության կամ բացակայության 

վերաբերյալ տեղեկանքի, ապա նրանք պարտավոր են տալ համապատասխան գրավոր 

հայտարարություն: Տվյալ դեպքում նոտարը պետք է կողմերին նախազգուշացնի, որ 

իրականացված գործարքից ծագող իրավունքների՝ արգելադրման առկայության 

հիմքով չգրանցման ռիսկերը կրում են գործարքի կողմերը: 

94. Ազատ շրջանառության իրավունքով և ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի 

նկատմամբ իրավունքները հաստատվում են դրանց նկատմամբ իրավունքների 

ծագման, փոփոխման կամ դադարեցման վերաբերյալ սահմանված կարգով կնքված 

պայմանագրերով, դրանց նկատմամբ իրավունքները հավաստող այլ փաստաթղթերով, 

նոտարի կողմից տրված` սեփականության կամ ժառանգության իրավունքի 

վկայագրերով, դատական ակտերով: 

95. Անվանական արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքները հաստատող 

փաստաթուղթ է հանդիսանում արժեթղթերի գրանցամատյանը (ռեեստրը) վարող 

լիազորված մարմնի կողմից տրված տեղեկանքը (քաղվածք ռեեստրից): 

96. Առևտրային կազմակերպությունների բաժնեմասերի, փայերի, ավանդների 

նկատմամբ սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ է հանդիսանում 

այդ առևտրային կազմակերպությունը գրանցած պետական մարմնի կողմից տրված 

տեղեկանքը: 

97. Մտավոր սեփականության նկատմամբ իրավունքները հաստատող 

փաստաթուղթ են հանդիսանում դրանց` սահմանված կարգով գրանցված լինելու 

մասին տրված փաստաթղթերը (վկայականները): Հեղինակային և հարակից 

իրավունքների սեփականատերը կարող է ներկայացնել նաև հայտարարություն 

հեղինակային իրավունքի սեփականության վերաբերյալ: Հեղինակային գույքային 

իրավունքները հաստատվում են հեղինակային պայմանագրերով: 

98. 91-97-րդ կետերում չնշված այլ շարժական գույքի (այսուհետև այլ շարժական 

գույք) նկատմամբ իրավունքները հաստատող փաստաթղթեր կարող են հանդիսանալ 

դրանց ձեռք բերման մասին պայմանագրերը, հաշվիչ-դրամարկղային կտրոնները, 

հաշիվ-ապրանքագրերը, նոտարի կողմից տրված սեփականության կամ 

ժառանգության իրավունքի վկայագրերը, դատական ակտերը կամ տվյալ գույքի 

նկատմամբ իրավունքները հաստատող իրավասու մարմնի կամ կազմակերպության 

կողմից տրված օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթղթեր: 

99. Եթե կողմը չի կարողանում ներկայացնել այլ շարժական գույքի նկատմամբ իր 

իրավունքները հավաստող փաստաթուղթ, ապա նա պարտավոր է տալ գույքի 

նկատմամբ իր իրավունքների վերաբերյալ հայտարարություն: Արգելվում է 



վավերացնել գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագման, փոփոխման կամ 

դադարեցման վերաբերյալ պայմանագրերը, եթե չեն ներկայացվել տվյալ գույքի 

նկատմամբ սույն հրահանգի 93-100-րդ կետերով նախատեսված իրավունքը 

հաստատող փաստաթղթերը: 

100. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ գործարքները 

վավերացվում են միայն այդ գույքի նկատմամբ գրանցված սահմանափակումների 

վերաբերյալ անշարժ գույքը գրանցող մարմնի կողմից անշարժ գույքի գրանցման 

մատյանից տրված քաղվածքը ներկայացվելու դեպքում: Քաղվածքում պետք է նշված 

լինեն միայն անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ իրավունքի տեսակը, իրավունք 

ունեցողի անունը կամ անվանումը, անշարժ գույքի գտնվելու վայրը, սեփականության, 

օգտագործման, գրավի, հիփոթեքի իրավունքների գրանցված սահմանափակումները 

(այդ թվում` սերվիտուտների առկայությունը): Անշարժ գույքի նկատմամբ 

սեփականատերերի քանակի, գույքի չափի, կադաստրային հանույթների, 

հատակագծերի և անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ տվյալների համար հիմք են 

ընդունվում անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի վկայականում նշված տվյալները, 

եթե սույն կարգով այլ բան չի նախատեսված: Եթե անշարժ գույքի ընդհանուր 

բաժնային սեփականատիրոջն իր բաժնի մասով տրվել է սեփականության իրավունքի 

վկայական, ապա այս դեպքում տեղեկանքում պետք է տեղեկություններ պարունակվեն 

բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի մյուս 

սեփականատերերի մասին: Եթե պետական գրանցման ենթակա իրավունքների 

վերաբերյալ գործարքը վավերացվելուց նրանում կատարվել և նոտարական կարգով 

վավերացվել են փոփոխություններ, ապա այդ փոփոխություններին առնչվող կամ 

դրանից բխող գործարքները կարող են վավերացվել միայն, եթե ներկայացվի 

փոփոխությունների գրանցման մասին համապատասխան մարմնի տեղեկանքը: 

101. Գրավի, հիփոթեքի իրավունքի գրանցումից հետո գույքի նկատմամբ 

սահմանված կարգով կիրառված սահմանափակման (արգելադրման) դեպքում գույքի 

նկատմամբ սեփականության իրավունքի օտարման վերաբերյալ գործարքը կարող է 

վավերացվել միայն այն դեպքում, երբ կա գրավառուի և ձեռք բերողի 

համաձայնությունը ձեռք բերողի կողմից պարտքը հատուցելու մասին: 

102. Բնակելի տան, բնակարանի, բնակելի տան մասի կամ բնակարանի մասի 

վաճառքի պայմանագրի էական պայման է այն անձանց անվանացանկը, որոնց 

բնակելի տարածության օգտագործման իրավունքը, մինչև վաճառքի պայմանագիր 

կնքելը, գրանցված է օրենքով սահմանված կարգով: Պետք է ներկայացվի նաև այն 

անձանց անվանացանկը, ովքեր մինչև 2001 թվականի հուլիսի 1-ը օրենքով 

սահմանված կարգով համարվել են բնակարանի կամ բնակելի տան նկատմամբ 

օգտագործման իրավունք ունեցող անձինք: Նշված անվանացանկը ներկայացվում է 

համապատասխան բնակարանային շահագործման գրասենյակներից, բնակարանային 

շահագործման մասերից, համատիրություններից, բնակարանային-շինարարական 

կոոպերատիվներից, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից կամ 

համապատասխան փաստաթուղթ տալու լիազորություն ունեցող այլ մարմիններից: 

103. Նոտարը պարտավոր է գույքահարկով հարկվող գույքի օտարման գործարքի 

մասնակից ֆիզիկական անձանց հայտնել, որ նրանց պատկանող գույքահարկով 

հարկվող գույքը կամ դրա մի մասն օտարելու դեպքում նոր սեփականատիրոջն են 

անցնում օտարման պահի դրությամբ տվյալ հարկվող գույքի համար չմարված 

հարկային պարտավորությունները: Սույն դրույթը սահմանվում է նաև գույքի 

օտարման պայմանագրում: 

104. Գույքի նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ պայմանագրի լուծման 

համաձայնությունը կնքվում է այն ձևով, ինչով պայմանագիրը, եթե այլ բան չի բխում 

օրենքից, այլ իրավական ակտերից, պայմանագրից կամ գործարար շրջանառության 

սովորույթներից: Գույքի նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ պայմանագիրն 

անվավեր ճանաչելու մասին դատարանի վճիռը ստանալու դեպքում նոտարն այդ 

մասին նշում է կատարում գրանցամատյանում և նոտարական գրասենյակում պահվող 

պայմանագրի օրինակի վրա: Սույն կետում նշված դեպքերում գույքը վաճառողին 

(նվիրատուին) նրա պահանջով վերադարձվում է նոտարական գրասենյակում 

գտնվող` իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը (կամ նրա կրկնօրինակը), որը 

վաճառողը (նվիրատուն) ուներ մինչև գույքի օտարման վերաբերյալ լուծվող 

պայմանագրի կնքումը: 

105. Գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագման, փոփոխման կամ դադարեցման 

վերաբերյալ գործարքները կարող են վավերացնել բոլոր նոտարական 

գրասենյակները` անկախ այդ գույքի գտնվելու վայրից:  



106. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ կատարվող 

գործարքներից ծագող սեփականության իրավունքը, օգտագործման իրավունքը, 

գրավը, հիփոթեքը, սերվիտուտները, ինչպես նաև օրենքներով նախատեսված 

դեպքերում` այլ իրավունքները, գործարքների նոտարական վավերացման օրվանից 

սկսած 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ենթակա են պետական գրանցման 

անշարժ գույքի պետական գրանցումն իրականացնող մարմնում: Այս մասին նոտարը 

նշում է վավերացման մակագրության մեջ և բացատրում կողմերին: Նույնպիսի 

գրառում է կատարվում նաև պարտադիր պետական գրանցման ենթակա այլ 

իրավունքների վերաբերյալ գործարքները վավերացնելիս: 

107. Նոտարական կարգով վավերացվող պայմանագրերը, կտակները, 

լիազորագրերը և այլ փաստաթղթեր, որոնցում շարադրվում է գործարքի 

բովանդակությունը, նոտարին են ներկայացվում երկուսից ոչ պակաս օրինակով, 

որոնցից մեկը պահվում է նոտարական գրասենյակում: Բոլոր օրինակները 

ստորագրվում են գործարքի մասնակիցների կողմից: Վավերացման 

մակագրությունները նույնպես դրվում են բոլոր օրինակների վրա: Վավերացված մյուս 

օրինակները վերադարձվում են կողմերին: 

108. Համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի օտարման, 

վարձակալության կամ գույքի նկատմամբ այլ իրավունքների փոխանցման վերաբերյալ 

գործարքների վավերացման դեպքում պահանջվում է համայնքի ավագանու 

համաձայնությունը համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը 

վարձակալության հանձնելու, օտարելու կամ գույքի նկատմամբ այլ իրավունքները 

փոխանցելու մասին, ինչպես նաև նրա կողմից հաստատված դրանց վարձավճարների 

չափերը և աճուրդային եղանակով օտարվող գույքի մեկնարկային գինը: Պետական 

սեփականություն հանդիսացող հողամասը համայնքի ավագանու կամ համայնքի 

ղեկավարի կողմից օտարվելու կամ վարձակալության հանձնելու վերաբերյալ 

գործարքները վավերացնելիս պահանջվում է ներկայացնել դրանց իրականացման 

իրավական հիմքերը, ինչպես նաև այն իրավական ակտը, համաձայն որի` տվյալ 

համայնքի ղեկավարին իրավունք է վերապահվել կնքել նման գործարքներ: 

109. Պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի օտարման կամ այդ գույքի 

նկատմամբ այլ իրավունքների փոխանցման դեպքում պահանջվում է ներկայացնել 

դրանց իրականացման իրավական հիմքերը, ինչպես նաև այն իրավական ակտը, 

համաձայն որի` տվյալ պետական մարմնին կամ անձին իրավունք է վերապահվել 

կնքել նման գործարքներ: 

110. Բազմաբնակարան շենքի բնակարանի օտարման պայմանագրում 

սահմանվում է նաև, որ նոր սեփականատիրոջը ընդհանուր բաժնային 

սեփականության իրավունքով անցնում է նաև շենքի ընդհանուր գույքի 

համապատասխան բաժինը: 

111. Գործարքներում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու, ինչպես 

նաև գործարքն անվավեր ճանաչելու կամ այն վաղաժամկետ լուծելու մասին գործարքը 

պետք է վավերացնի այն նոտարը, որը վավերացրել է գործարքը: Այս դեպքում նոտարը 

համապատասխան նշում է կատարում փոփոխվող, լրացվող, անվավեր ճանաչված 

կամ վաղակետ լուծված գործարքում դրանք կարելով միևնույն վարույթում: 

Գործարքներում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև 

հաջորդող գրավի պայմանագրի վավերացման ժամանակ նոտարը պարտավոր է 

պահանջել այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ կլինեին համապատասխան 

գործարքի վավերացման համար: Գրավ դրված գույքը կարող է դառնալ այլ գրավի 

առարկա (հաջորդող գրավ) անկախ այն հանգամանքից, թե գրավառուն նույն անձն է, 

թե տարբեր անձինք են: 

 

7. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԱՏԵՂ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ  

ՆԿԱՏՄԱՄԲ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ  

ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

112. Ընդհանուր համատեղ է համարվում` 

1) Ամուսնության ընթացքում ամուսինների ձեռք բերած գույքը, այդ թվում նաև 

բաժնետոմսերը, բաժնեմասերը, փայերը և այլն, եթե նրանց միջև 2001 թվականի 

հուլիսի 1-ից հետո այդ գույքի նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ այլ բան 

նախատեսող պայմանագիր չի կնքվել: Ամուսինների ընդհանուր համատեղ 

սեփականությունը չի համարվում ամուսիններից յուրաքանչյուրի մինչև 

ամուսնությունն ունեցած գույքը, ինչպես նաև ամուսնության ընթացքում 

ամուսիններից մեկի նվեր կամ ժառանգություն ստացած գույքը, անհատական 



օգտագործման գույքը (հագուստը, կոշիկը և այլն), բացառությամբ թանկարժեք իրերի և 

պերճանքի առարկաների, եթե նույնիսկ այն ձեռք է բերվել ամուսնության ընթացքում 

ամուսինների ընդհանուր միջոցների հաշվին, համարվում է այն ամուսնու 

սեփականությունը, որն այդ գույքն օգտագործել է: Ամուսինների ընդհանուր 

սեփականությունը չի համարվում նաև նրանց մտավոր սեփականությունը. 

2) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հանրային 

բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» օրենքի համաձայն` 

սեփականաշնորհված բնակարանը համարվում է տվյալ բնակարանում 

սեփականաշնորհման պահին բնակվող ընտանիքի բոլոր անդամների ընդհանուր 

համատեղ կամ ընդհանուր բաժնեմասային սեփականությունը. 

3) օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:  

Սույն կետով թվարկված գույքի նկատմամբ սեփականատերերին որոշելու համար 

նոտարը պետք է պահանջի այդ գույքը ձեռք բերելու կամ գույքի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքն առաջանալու պահին նրա նկատմամբ սեփականության 

իրավունքից օգտվողների ցանկը (ընտանիքի անդամներ, ամուսիններ, բնակարանում 

գրանցված անձինք և այլն): 

113. Ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքի նկատմամբ 

իրավունքների վերաբերյալ գործարքները կնքելիս պահանջվում է բոլոր 

սեփականատերերի համաձայնությունը, եթե նրանց միջև կնքված պայմանագրով 

(համաձայնագրով) այլ բան չի նախատեսված: 

114. Ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող շարժական կամ 

անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ գործարքները (պայմանագրեր, 

համաձայնագրեր և այլն) կարող են վավերացվել, եթե դրանք ստորագրվել կամ 

հաստատվել են բոլոր սեփականատերերի կամ նրանց օրինական ներկայացուցիչների 

կողմից, կամ եթե առկա է մյուս սեփականատերերի կամ նրանց օրինական 

ներկայացուցիչների` սահմանված կարգով տրված համաձայնությունը: Բոլոր 

դեպքերում ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի 

նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ գործարքում պետք է նշվի, որ օտարվող կամ 

ձեռք բերվող գույքի կամ գույքային իրավունքների նկատմամբ իրավունքները 

պատկանում են բոլոր սեփականատերերին, եթե այդ պայմանագրով կամ 

սեփականատերերի միջև մինչ այդ կնքված պայմանագրով կամ օրենքով այլ բան չի 

նախատեսված: Այս գործարքներում պետք է նշվեն համատեղ սեփականատեր 

հանդիսացող բոլոր սեփականատերերի (այդ թվում` անչափահաս) անունները, 

ազգանունները, հայրանունները (անձը հաստատող փաստաթղթում դրա առկայության 

դեպքում), բնակության վայրերը, ինչպես նաև կազմակերպությունների անվանումներն 

ու գտնվելու վայրերը: Նշված դրույթները պարտադիր կարգով նախատեսվում են թե' 

գույքի նկատմամբ իրավունքները ձեռքբերողի և թե' այն օտարողի համար: 

115. Եթե գույքի նկատմամբ իրավունք ձեռք բերող անձն ամուսնացած է, և 

ամուսինների միջև չկա կնքված պայմանագիր, կամ եթե այդ պայմանագրով այլ բան չի 

նախատեսված, գործարքում պարտադիր նշվում է, որ ձեռք բերված գույքի նկատմամբ 

իրավունքը համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանում է երկու 

ամուսիններին` նշելով ամուսինների անունները, ազգանունները, հայրանունները 

(անձը հաստատող փաստաթղթում դրա առկայության դեպքում), բնակության վայրը: 

116. Եթե գույքի նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ գործարքը վավերացնելու 

ժամանակ նոտարական գրասենյակում ներկա է գույքի համասեփականատերը, ապա 

նա չպետք է տա համաձայնություն, այլ որպես գույքի համասեփականատեր գործարքի 

կնքմանը պետք է մասնակցի որպես կողմ: 

117. Գույքի նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ գործարք կնքելուն իր 

համաձայնության մասին սեփականատիրոջ դիմումի վրա եղած ստորագրության 

իսկությունը կարող է հաստատվել նոտարի կողմից կամ այն մարմինների կողմից, 

որոնց կողմից տրված լիազորագրերը հավասարեցվում են նոտարի կողմից 

վավերացված լիազորագրին: 

118. Եթե համասեփականատիրոջ համաձայնագրում նշված է, թե նա անձնապես 

ում (ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը (անձը հաստատող 

փաստաթղթում նշված լինելու դեպքում), կազմակերպության անվանումը) է 

համաձայն վաճառելու կամ նվիրելու համատեղ ձեռք բերած գույքը, կամ նշված է գին և 

այլ պայմաններ, նոտարը պայմանագիրը վավերացնելիս պարտավոր է ստուգել, թե 

պահպանված են արդյոք համասեփականատիրոջ համաձայնագրում նշված 

պայմանները: 

119. Ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքի նկատմամբ 

գործարքները վավերացնելիս նոտարը սույն կարգին համապատասխան պետք է 



պարզի սեփականատերերի ինքնությունը, իսկ ամուսինների ամուսնական 

հարաբերությունները ճշտելու համար պահանջվում է նաև ամուսնության վկայական, 

որի պատճենը կցվում է նոտարական գործին: 

120. Ամուսինների սեփականության իրավունքների պաշտպանության 

նպատակով գույքի նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ գործարք կնքող բոլոր 

չափահաս ֆիզիկական անձանցից պահանջվում է հայտարարություն գույքի 

նկատմամբ իրավունքների ձեռք բերման պահին իր ընտանեկան դրության մասին: Եթե 

անձը պնդում է, որ գույքը ձեռք է բերվել մինչև իր ամուսնանալը, կամ ինքն 

ամուսնացած չէ կամ գույքը օրենքի համաձայն սեփականության իրավունքով 

պատկանում է միայն իրեն, ապա այդ մասին տրվում է հայտարարություն` 

անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնելով սեփականության իրավունքը 

հաստատող փաստաթղթեր: Եթե անձը հայտարարում է, որ ինքն ամուսնալուծված է, 

ապա նոտարը պետք է պահանջի ամուսնալուծության վկայականը` պարզելու համար 

գույքի նկատմամբ ամուսնալուծված ամուսնու իրավունքները: Եթե անձը 

հայտարարում է, որ ամուրի է (կինը կամ ամուսինը մահացած են), կամ 

համասեփականատերը մահացել է կամ ճանաչվել է մահացած, ապա նոտարը պետք է 

պահանջի մահվան վկայական կամ դատարանի համապատասխան վճիռ` պարզելու 

համար, թե արդյոք մահացած ամուսնու գույքի նկատմամբ բացվել է ժառանգություն, 

թե՝ ոչ: Եթե մահացած ամուսնու կամ այլ համասեփականատիրոջ գույքի նկատմամբ 

ժառանգություն չի ձևակերպվել, ապա այդ գույքի նկատմամբ իրավունքների 

վերաբերյալ գործարքը կարող է վավերացվել միայն մահացած 

համասեփականատիրոջ գույքն առանձնացվելուց հետո: Այս դեպքում նոտարը պետք է 

միջոցներ ձեռնարկի մահացած համասեփականատիրոջ գույքի նկատմամբ օրենքով 

սահմանված կարգով ժառանգության իրավունքը ձևակերպելու համար: Սույն կետում 

նշված հայտարարությունների մասին հայտնվում է գործարքի մյուս կողմին, որն իր 

ստորագրությամբ վավերացնում է հայտարարությանը տեղյակ լինելու մասին փաստը: 

121. Եթե բնակարանը կամ բնակելի տունն օտարելիս չի վերցվել մյուս ամուսնու 

համաձայնությունը` հիմք ընդունելով օտարողի հայտարարությունն այն մասին, որ 

այն սեփականության իրավունքով պատկանում է միայն իրեն, կամ որ ինքը գույքը 

ձեռք բերելու պահին ամուսնացած չի եղել, ապա բնակարանը ձեռք բերողին նոտարը 

պարտավոր է նախազգուշացնել, որ եթե հետագայում պարզվի, որ այդ բնակարանի 

կամ բնակելի տան նկատմամբ սեփականության իրավունք ուներ նաև օտարողի 

ամուսինը, ապա վերջինս իրավունք կունենա պահանջել, որ պահպանվի առանց իր 

համաձայնության օտարված բնակարանի կամ բնակելի տան նկատմամբ 

օգտագործման իր իրավունքը: 

122. Գույքի նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ գործարքը կարող է 

վավերացվել առանց մյուս ամուսնու համաձայնությունը պահանջելու, եթե իրավունքը 

հաստատող փաստաթղթից, ամուսնության վկայականից կամ այլ փաստաթղթերից 

երևում է, որ այն հանդիսանում է ոչ թե ընդհանուր, այլ ամուսիններից մեկի 

սեփականությունը: 

 

8. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ  

ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ 

ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

123. Երկու կամ ավելի անձանց ընդհանուր սեփականության ներքո գտնվող 

գույքը համարվում է բաժնային, եթե օրենքով դրա նկատմամբ սահմանված չէ 

համատեղ սեփականություն: Բաժնային են համարվում սեփականատիրոջը 

պատկանող այն առանձնացված շենքերը, շինությունները, բնակարանները, 

կառույցները, տարածքները, որոնք ունեն այլ սեփականատերերի (սեփականատիրոջ) 

հետ ընդհանուր պատ, առաստաղ, ծածկ, հատակ, նկուղ, միջանցք, կոմունալ կամ այլ 

ընդհանուր տարածք, կրող կառուցվածքներ, մուտքեր, աստիճանավանդակներ, 

վերելակային և այլ հորեր, բնակելի և ոչ բնակելի շինություններից դուրս գտնվող 

միջանցքներ, ձեղնահարկ, տեխնիկական հարկեր կամ սպասարկող սարքավորումներ: 

Սեփականատիրոջը պատկանող առանձնացված շենքերի, շինությունների, 

բնակարանների, կառույցների, տարածքների օտարման պայմանագրերը 

վավերացնելիս նոտարը դրանց սեփականության իրավունքի վկայականների ու 

ներկայացվող այլ փաստաթղթերի ուսումնասիրության միջոցով պարտավոր է պարզել, 

թե արդյոք այն օտարող անձին չի պատկանում բաժնային սեփականության 

իրավունքով: 



124. Բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի 

սեփականատերերի բաժինները համարվում են հավասար, եթե բաժնային 

սեփականության մասնակիցների բաժինները չեն կարող որոշվել օրենքի հիման վրա 

կամ սահմանված չեն բոլոր մասնակիցների համաձայնությամբ: 

125. Բաժնային սեփականության բոլոր մասնակիցների համաձայնությամբ կարող 

է սահմանվել նրանց բաժինները որոշելու և փոփոխելու կարգ` ընդհանուր գույքի 

կազմավորման ու աճի մեջ նրանց ներդրմանը համապատասխան: 

126. Բաժնային սեփականության ներքո գտնվող գույքը տնօրինվում է դրա բոլոր 

մասնակիցների համաձայնությամբ: Բաժնային սեփականության մասնակիցն 

իրավունք ունի իր բաժինը վաճառել, նվիրել, կտակել, գրավ դնել կամ այլ կերպ 

տնօրինել: 

127. Ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքում բաժինը երրորդ անձի 

վաճառելիս կամ փոխանակելիս պահանջվում է նաև բաժնային սեփականության 

մնացած մասնակիցների համաձայնությունը կամ ապացույցներ այն մասին, որ գույքն 

օտարող կամ փոխանակող անձը կատարել է Քաղաքացիական օրենսգրքի 196 

հոդվածի պահանջները, որի վերաբերյալ ներկայացվում են համապատասխան 

ապացույցներ: Սույն կետի պահանջը չի տարածվում սեփականաշնորհված 

բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների օտարման վրա: Սույն կետով 

նախատեսված փաստաթղթերը չեն պահանջվում, եթե գույքն օրենքով նախատեսված 

դեպքերում օտարվել է հրապարակային սակարկություններով: 

128. Ընդհանուր բաժնային սեփականության մասնակիցների դիմումների կամ 

համաձայնությունների վրա եղած ստորագրությունների իսկությունը պետք է 

վավերացված լինի նոտարի կամ այն մարմինների ղեկավարների կողմից, որոնց 

կողմից վավերացված փաստաթղթերը հավասարեցվում են նոտարի կողմից 

վավերացված փաստաթղթին: Ստորագրության իսկության վավերացում չի 

պահանջվի, եթե ընդհանուր բաժնային սեփականության մասնակիցներն անձամբ 

ներկայանան նոտարական գրասենյակ և դիմում ներկայացնեն գնելու 

նախապատվության իրավունքից իրենց հրաժարվելու մասին: Այս դեպքում նոտարը 

սույն կարգի համաձայն ստուգում է նրանց ինքնությունը և իրավունքները հաստատող 

փաստաթղթերի իսկությունը: Ընդհանուր բաժնային սեփականության մասնակիցների 

համաձայնագրերը կցվում են նոտարական գործին: 

129. Ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի 

նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ գործարքները կարող են վավերացվել նաև այն 

դեպքում, եթե ապացույցներ ներկայացվեն, որ մյուս սեփականատերերը իրենց 

հաշվառման վայրում չեն ապրում, կամ նրանց բնակության վայրերն անհայտ են: 

130. Ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի բաժնի 

նկատմամբ իրավունքի վերաբերյալ գործարքով կարող են նշվել թե' դրանց 

թվաբանական բաժինները, և թե' կոնկրետ մասերը` ելնելով բաժնային 

սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթում նշված պայմաններից: 

131. Ընդհանուր բաժնային սեփականության մասնակիցների միջև շարժական 

կամ անշարժ գույքն օգտագործելու համաձայնագիրը կարող է ձևակերպվել 

ինքնուրույն փաստաթուղթ կազմելու միջոցով` ցույց տալով կոնկրետ գույքի 

օգտագործման առանձնահատկությունները: 

132. Ընդհանուր բաժնային սեփականության մասնակցի մահվան դեպքում բաժնի 

չափի փոփոխման վերաբերյալ համաձայնագիրը կարող է հաստատվել 

ժառանգությունն ընդունած նրա ժառանգների մասնակցությամբ: 
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133. Նոտարը վավերացնում է այն անձի գրավոր լիազորությունը (լիազորագիրը), 

որը նա տալիս է` այլ անձի` երրորդ անձանց առջև ներկայացվելու նպատակով: 

Թույլատրվում է մի քանի անձանց անունից մեկ լիազորագրի վավերացումը, եթե 

նրանում նախատեսված լիազորությունները վերաբերում են լիազորագիր տված 

անձանց միաբնույթ շահերին: 

134. Նոտարը վավերացնում է մեկ անձի անունից մի քանի անձանց անունով 

տրված լիազորագրերը: 

135. Լիազորագրում լիազորությունները պետք է շարադրված լինեն պարզ և 

հստակ: Չպետք է լինեն տարածական, անդեմ կամ երկիմաստ լիազորություններ: 

136. Լիազորագրի տեքստում պետք է նշված լինի այն կազմելու (կատարելու) 

տեղը և  տարին, ամիսը, ամսաթիվը` (կողմերի պահանջով նաև` ժամը) բառերով և 

թվերով, ներկայացուցիչ և ներկայացվող ֆիզիկական անձանց ազգանունները, 



անունները, հայրանունները (անձը հաստատող փաստաթղթում նշված լինելու 

դեպքում), բնակության վայրը, ներկայացուցիչ և ներկայացվող կազմակերպության 

լրիվ անվանումը (առանց կրճատումների), գտնվելու վայրը, լիազորագիր տվող 

պաշտոնատար անձի պաշտոնը: 

137. Փաստաբանների անվամբ տրված լիազորագրերում նշվում են նաև 

փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու արտոնագրի տվյալները: 

138. Լիազորագրերի գործողության ժամկետը նշվում է բառերով և չի կարող 

գերազանցել երեք տարին: Եթե լիազորագրում ժամկետ նշված չէ, ապա այն ուժը 

պահպանում է տալու օրվանից մեկ տարվա ընթացքում: Արտասահմանում 

գործողություններ կատարելու համար նախատեսված և գործողության ժամկետի 

մասին նշում չպարունակող լիազորագիրը պահպանում է ուժը մինչև լիազորագիր 

տված անձի կողմից այն վերացնելը: 

139. Լիազորագիրը, որում նշված չէ դրա կատարման (կազմելու) տարին, ամիսը և 

ամսաթիվը, առոչինչ է: 

140. Վերալիազորման կարգով տրվող լիազորագիրը նոտարական կարգով 

վավերացման ենթակա է, եթե հիմնական լիազորագրով վերապահված է 

վերալիազորման իրավունքը, կամ եթե լիազորված անձը հանգամանքների բերումով 

ստիպված է այդ անել լիազորողի շահերի պահպանման համար: Վերջին դեպքում 

լիազորված անձը պարտավոր է ներկայացնել համապատասխան ապացույցներ: 

Վերալիազորման կարգով տրված լիազորագրի գործողության ժամկետը չի կարող 

գերազանցել այն լիազորագրի գործողության ժամկետը, որի հիման վրա դա տրված է: 

Վերալիազորման կարգով տրվող լիազորագրում պետք է նշված լինեն հիմնական 

լիազորագրի վավերացման տեղը և օրը, սույն կետով լիազորագիր տված և լիազորված 

անձանց համար նախատեսված տվյալները: Հիմնական լիազորագրի վրա նշում է 

կատարվում վերալիազորման մասին: Հիմնական լիազորագրի պատճենը կցվում է 

լիազորագրի` նոտարական գրասենյակում պահվող օրինակին: 

141. Քաղաքացիական օրենսգրքի 320-րդ հոդվածի համաձայն՝ նոտարը 

վավերացնում է նաև անհատ ձեռնարկատիրոջ, ձեռնարկատիրական գործունեության 

ոլորտի այլ սուբյեկտից իր առևտրային ներկայացուցչին, ինչպես նաև 

կազմակերպության կողմից իր ներկայացուցչությունների և մասնաճյուղերի 

ղեկավարներին տրված լիազորագրերը: 
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142. Նոտարները վավերացնում են գործունակ անձանց` Քաղաքացիական 

օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան կազմված ու անձամբ նրանց կողմից 

ներկայացված կտակները: Մի քանի անձանց անունից մեկ կտակը, ինչպես նաև 

ներկայացուցչի միջոցով կազմված կտակը վավերացնել չի թույլատրվում: Կտակը 

պետք է կազմված լինի գրավոր, կազմելու վայրի ու ժամանակի նշումով և ստորագրվի 

կտակարարի ձեռքով: Սույն կանոնները չպահպանելը հանգեցնում է կտակի 

անվավերության: 

143. Նոտարի վավերացրած կտակը պետք է գրած լինի կտակարարը կամ 

կտակարարի բառերով գրի առնի նոտարը: Կտակը գրելիս կամ գրի առնելիս կարող են 

օգտագործվել տեխնիկական միջոցներ (համակարգիչ, գրամեքենա և այլն): 

Կտակարարի բառերով` նոտարի գրի առած կտակը, մինչև դրա ստորագրելը, պետք է 

կտակարարն ամբողջությամբ կարդա նոտարի ներկայությամբ: 

144. Եթե կտակարարը ֆիզիկական թերությունների, հիվանդության կամ 

անգրագիտության պատճառով չի կարող անձամբ ստորագրել կտակը, ապա նրա 

խնդրանքով, նոտարի ներկայությամբ, կտակը կարող է ստորագրվել այլ անձի կողմից` 

կտակում նշելով այն պատճառները, որոնց ուժով կտակարարը չի կարողացել անձամբ 

ստորագրել կտակը: Կտակում պետք է նշվեն այդ անձի անունը և նրա բնակության 

վայրը: 

145. Կտակը կազմելիս և նոտարի կողմից վավերացվելիս կտակարարի 

ցանկությամբ կարող է ներկա գտնվել վկա: Եթե կտակարարն ի վիճակի չէ անձամբ 

կարդալ կտակը, վկայի ներկայությունը պարտադիր է: Եթե կտակը կազմվում և 

վավերացվում է վկայի ներկայությամբ, ապա այն պետք է ստորագրի վկան: Կտակում 

պետք է նշվեն վկայի անունն ու նրա բնակության վայրը: Նոտարը պարտավոր է 

նախազգուշացնել վկային և կտակարարի փոխարեն կտակն ստորագրող անձին 

կտակի գաղտնիության պահպանման անհրաժեշտության մասին: 



146. Այն դեպքերում, երբ կտակը կազմելիս, ստորագրելիս կամ վավերացնելիս 

պետք է ներկա լինեն վկաներ, այդպիսի վկաներ չեն կարող լինել, ինչպես նաև 

կտակարարի փոխարեն կտակը չեն կարող ստորագրել` 

1) նոտարը կամ կտակը վավերացնող այլ անձը. 

2) այն անձը, ում օգտին կազմվել է կտակը կամ` արվել կտակային 

հանձնարարություն, այդ անձի ամուսինը, երեխաները, ծնողները. 

3) լրիվ գործունակությամբ չօժտված քաղաքացիները. 

4) անգրագետները և կտակը կարդալ չկարողացող անձինք. 

5) այն անձինք, ովքեր բավարար չափով չեն տիրապետում կազմված կտակի 

լեզվին, բացառությամբ այն դեպքի, երբ կազմվում է փակ կտակ. 

6) կեղծ ցուցմունք տալու համար դատվածություն ունեցող անձինք: 

Նոտարը նշված սահմանափակումների մասին հայտնում է ներկայացած 

վկաներին, որոնք իրենց ստորագրություններով պետք է հավաստեն, որ սույն կետով 

նախատեսված սահմանափակումները չեն տարածվում իրենց վրա: 

147. Կտակը նոտարի կողմից վավերացվում է Քաղաքացիական օրենսգրքի և 

սույն կարգի պահանջներին համապատասխան: Նոտարը, կտակը վավերացնելիս, 

պարտավոր է կտակարարին պարզաբանել ժառանգության պարտադիր բաժնի 

իրավունքը` այդ մասին կտակի մեջ նշում կատարելով կտակարարի 

ստորագրությունից առաջ: Այն անձը, ում օգտին ձևակերպվում է կտակն իրավունք 

ունի ներկա լինելու դրա կազմմանը, եթե այդ ցանկանում է ինքը` կտակարարը: Այս 

մասին նշում է արվում կտակի բոլոր օրինակների վրա, որը վավերացվում է 

կտակարարի կամ նրա հանձնարարությամբ կտակը ստորագրողի, նոտարի 

ստորագրություններով և կնքվում: 

148. Կտակը վավերացնելիս կտակարարից չի պահանջվում ներկայացնել 

կտակվող գույքի նկատմամբ նրա իրավունքը հաստատող ապացույցներ: 

149. Կտակարարի ցանկությամբ նոտարը կտակը վավերացնում է առանց դրա 

բովանդակության հետ ծանոթանալու (փակ կտակ): Փակ կտակը պետք է գրի և 

ստորագրի անձամբ կտակարարը: Կտակարարը փակ կտակը փակ (սոսնձված) 

ծրարով հանձնում է նոտարին` երկու վկայի ներկայությամբ, որոնք ծրարի վրա դնում 

են իրենց ստորագրությունները: Վկաների ստորագրած ծրարը նոտարը նրանց 

ներկայությամբ տեղադրում է մեկ այլ ծրարում, փակում (սոսնձում) է այն և վրան 

կատարում վավերացնող մակագրություն: Վավերացնող մակագրությունը պետք է 

տեղեկություններ պարունակի կտակարարի, ումից նոտարը ստացել է փակ կտակը, 

փակ կտակի ստացման վայրի, տարվա, ամսվա, ամսաթվի և յուրաքանչյուր վկայի 

անվան ու նրա բնակության վայրի մասին: Նոտարը, կտակարարից ստանալով 

կտակով ծրարը, պարտավոր է կտակարարին պարզաբանել ժառանգության 

պարտադիր բաժնի իրավունքը` այդ մասին ծրարի վրա նշում կատարելով վկաների 

ստորագրությունից առաջ: Սույն կանոնները չպահպանելը հանգեցնում է կտակի 

անվավերության, որի մասին նոտարը պարտավոր է նախազգուշացնել կտակարարին: 

150. Կտակարարն իրավունք ունի կտակ կազմելուց հետո ցանկացած ժամանակ 

վերացնել, փոփոխել կամ լրացնել իր կտակը, ընդ որում նա պարտավոր չէ նշել կտակը 

վերացնելու, փոփոխելու կամ լրացնելու պատճառները: Կտակարարն իրավունք ունի 

նոր կտակի միջոցով` 

1) ամբողջությամբ վերացնել նախկին կտակը. 

2) փոփոխել նախկին կտակը` դրանում պարունակվող առանձին կտակային 

կարգադրությունները վերացնելու, փոփոխելու կամ լրացնելու կամ կտակը նոր 

կարգադրություններով լրացնելու միջոցով: 

151. Ավելի ուշ արված և նախորդ կտակի կամ դրա առանձին 

կարգադրությունները վերացնելու մասին ուղղակի նշումներ չպարունակող կտակը 

նախկին կտակը վերացնում է իրեն հակասող մասով: Կտակը վերացնող կամ 

փոփոխող ավելի ուշ արված կտակն անվավեր ճանաչվելու դեպքում վավեր է 

համարվում նախկինում կազմված կտակը: Հետագա կտակով ամբողջովին կամ 

մասնակիորեն վերացված նախկին կտակը չի վերականգնվում, եթե կտակարարն 

ամբողջությամբ կամ համապատասխան մասով վերացրել է նաև հետագա կտակը: 

Կտակը վերացնելու, փոփոխելու կամ լրացնելու մասին հայտարարությունը պետք է 

արվի կտակ կազմելու համար սահմանված կարգով և պայմաններով: 

152. Կտակը վերացնելու մասին դիմում ստանալու, ինչպես նաև կտակը 

վերացնող կամ փոփոխող նոր կտակ ստանալու դեպքում նոտարն այդ մասին նշում է 

անում նոտարական գրասենյակում պահվող կտակի օրինակի վրա և նոտարական 

գործողությունների գրանցամատյանում: Եթե կտակարարը ներկայացնի կտակի` իր 

մոտ գտնվող օրինակը, ապա նրա վրա ևս նշում է կատարվում կտակը վերացնելու 



մասին, որից հետո դիմումի հետ միասին (եթե կտակը վերացվում է դիմումով) այն 

կցվում է նոտարական գրասենյակում պահվող օրինակին: Կտակը վերացնելու մասին 

կտակարարի դիմումի վրա եղած ստորագրությունը պետք է վավերացված լինի 

նոտարական կարգով: Եթե վերացվելիք կտակը վավերացված է այլ նոտարական 

գրասենյակում, ապա այն վերացնելու վերաբերյալ դիմումը կտակարարի կամ նոտարի 

կողմից ուղարկվում է կտակը վավերացնող նոտարական գրասենյակ: 

 

11. ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼԸ 

  

153. Ժառանգների, շահառուների և այլ շահագրգիռ անձանց իրավունքների 

պաշտպանության համար ժառանգության բացման վայրի նոտարը ձեռնարկում է 

Քաղաքացիական օրենսգրքի 78-րդ գլխով սահմանված և ժառանգությունը 

պահպանելու ու կառավարելու համար անհրաժեշտ այլ միջոցներ: Ժառանգությունը 

պահպանելուն և կառավարելուն նպատակաուղղված միջոցները ժառանգության 

բացման վայրի նոտարը ձեռնարկում է ժառանգի, կտակակատարի, պարտատիրոջ, 

տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ ժառանգական գույքի պահպանման 

շահերից հանդես եկող այլ անձանց դիմումների հիման վրա: Նշված դիմումները 

գրանցվում են մտից գրագրությունների մատյանում: 

154. Ժառանգության բացման վայրը ժառանգատուի բնակության վերջին վայրն է: 

Եթե ժառանգատուի բնակության վերջին վայրն արտասահմանում է կամ անհայտ է, 

ապա ժառանգության բացման վայր է համարվում ժառանգության զանգվածի մեջ 

մտնող անշարժ գույքի կամ դրա առավել արժեքավոր մասի, իսկ անշարժ գույքի 

բացակայության դեպքում` շարժական գույքի կամ դրա առավել արժեքավոր մասի 

գտնվելու վայրը: 

155. Անհրաժեշտության դեպքում նոտարն իրավունք ունի իր նախաձեռնությամբ 

միջոցներ ձեռնարկել ժառանգությունը պահպանելու և (կամ) կառավարելու համար: 

Ժառանգության զանգվածը պարզելու և այն պահպանելու նպատակներով նոտարն 

իրավունք ունի հարցում անել բանկերին և այլ վարկային կազմակերպություններին` 

նրանց ավանդներում, հաշիվներում գտնվող կամ նրանց ի պահ հանձնված` 

ժառանգատուին պատկանող դրամի (արժույթի), արժութային ու այլ արժեքների 

վերաբերյալ: 

156. Պարտատերերին տեղեկացնելու նպատակով նոտարը մամուլում 

հաղորդագրություն է հրապարակում ժառանգության բացման վերաբերյալ` 

պարտատերերին առաջարկելով հաղորդագրությունը հրապարակելու օրվանից 

վեցամսյա ժամկետում ներկայացնել ժառանգատուի նկատմամբ իրենց պահանջները: 

157. Ժառանգական գույքի պահպանության նպատակով նոտարն օրենքով 

սահմանված կարգով գույքագրում և կառավարում է ժառանգական զանգվածը: 

Ժառանգության զանգվածի գույքագրումը կատարվում է այդ գործողությանը 

մասնակցել ցանկացող շահագրգիռ անձանց և երկուսից ոչ պակաս վկաի 

մասնակցությամբ: Գույքագրման արձանագրությունում պետք է նշվեն` ժառանգության 

զանգվածի պահպանության ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու մասին դիմումը 

(հաղորդումը) ստանալու ամսաթիվը, գույքագրման ամսաթիվը, գույքագրմանը 

մասնակցող անձանց անունները, ազգանունները, բնակության վայրերը, 

ժառանգատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը, նրա մահվան օրը, գույքագրվող 

զանգվածի գտնվելու վայրը, տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյոք ժառանգատուին 

պատկանող բնակարանը, շենքը կամ այլ շինությունը կնքված են եղել մինչև նոտարի 

ներկայանալը և ում կողմից, չի խախտվել արդյոք կապարակնիքը կամ կնիքը, նաև 

գույքագրվող առարկաների մանրամասն նկարագիրը, դրանցից յուրաքանչյուրի 

գնահատման և մաշվածության աստիճանը: Գույքագրվող գույքի գնահատման համար 

նոտարն իր նախաձեռնությամբ կամ գույքագրման մասնակիցների պահանջով 

իրավունք ունի հրավիրել գույքը գնահատող մասնագետ: Արձանագրության 

յուրաքանչյուր էջի վերջում նշվում է գույքագրված առարկաների քանակային 

հանրագումարը, իսկ գույքագրումն ավարտելուց հետո` գույքի (առարկաների) 

ընդհանուր քանակային հանրագումարը: Գույքագրման արձանագրության մեջ 

մտցվում է ժառանգատուի բնակարանում, շենքում կամ այլ շինությունում գտնվող 

ամբողջ գույքը: Առանձին առարկաների` ժառանգատուին պատկանելու մասին 

հարևանների, հարազատների և  այլ անձանց հայտարարությունները նույնպես 

մտցվում են գույքագրման արձանագրության մեջ, իսկ շահագրգիռ անձանց 

բացատրվում է այդ գույքը գույքագրումից հանելու մասին հայցադիմումով դատարան 

դիմելու կարգը: Եթե գույքի գույքագրումն ընդհատվում կամ շարունակվում է մի քանի 



օր, ապա բնակարանը, շենքը կամ այլ շինությունը յուրաքանչյուր անգամ կնքվում է 

նոտարի կողմից: Գույքագրման արձանագրությունում նշվում է գույքագրումը 

դադարեցնելու և վերսկսելու պատճառների ու ժամանակի մասին, ինչպես նաև 

բնակարանի, շենքի կամ այլ շինության հետագա բացումների ժամանակ 

կապարակնիքի և կնիքի վիճակի մասին: Արձանագրության վերջում գրվում է այն 

քաղաքացու ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան թիվը և բնակության վայրը, 

որի պահպանությանը հանձնված է գույքը, նրա անձը հաստատող փաստաթղթի 

անվանումը, համարը, երբ և ում կողմից է տրված այդ փաստաթուղթը: 
Արձանագրությունը կազմվում է ոչ պակաս քան երեք օրինակից: Բոլոր օրինակներն 

ստորագրվում են նոտարի, շահագրգիռ անձանց, վկաների, գույքը գնահատողի 

(հրավիրված լինելու դեպքում) և այն անձի կողմից, որն ի պահ է ընդունել գույքը: 

158. Եթե հնարավոր չէ ժառանգության զանգվածի պահպանության ուղղությամբ 

միջոցներ ձեռնարկել (ժառանգատուի հետ ապրող ժառանգները կամ այլ անձինք 

առարկում են գույքագրման դեմ, ժառանգության զանգվածը գույքագրման չեն 

ներկայացնում, կամ այն դուրս է հանված և այլն), ապա նոտարը կազմում է 

համապատասխան արձանագրություն և այդ մասին հայտնում է շահագրգիռ անձանց և  

նախարարություն: 

159. Եթե ժառանգական գույքը գտնվում է տարբեր վայրերում, ապա 

ժառանգության բացման վայրի նոտարը ժառանգական գույքի համապատասխան 

մասի գտնվելու վայրի նոտարին ժառանգությունը պահպանելու կամ կառավարելու 

վերաբերյալ պարտադիր կատարման ենթակա հանձնարարություն է ուղարկում` այդ 

մասին տեղեկացնելով նախարարությանը: 

160. Ժառանգության զանգվածի մեջ մտնող կանխիկ դրամը կամ օտարերկրյա 

արժույթը մուծվում է նոտարական գրասենյակի դեպոզիտ, իսկ արժույթը, թանկարժեք 

քարերից կամ մետաղներից պատրաստված գույքը պահատվության համար 

հանձնվում են բանկ` Քաղաքացիական օրենսգրքի 44-րդ գլխով սահմանված կարգով: 

161. Ժառանգության զանգվածի մեջ մտնող այն գույքի պահպանությունը, որը 

կարող է շրջանառության մեջ գտնվել հատուկ թույլտվությամբ կամ լիցենզիայով, 

նոտարն իրականացնում է համապատասխան գույքի մասին օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով:  

162. Ժառանգության զանգվածի մեջ մտնող սույն կարգի 160-րդ և 161-րդ 

կետերում չնշված գույքը, եթե այն կառավարման կարիք չունի, նոտարը 

պահատվության պայմանագրով հանձնում է ժառանգներից մեկին, իսկ ժառանգներին 

հանձնելու անհնարինության դեպքում` մասնագիտացված կազմակերպությանը: 

Անհրաժեշտության դեպքում, օրինակ, երբ ժառանգներ չկան, նոտարը կնքում է 

փաստաթղթերը կամ այն պահարանները, որտեղ պահվում են փաստաթղթերը և այլ 

արժեքավոր գույքը: 

163. Եթե ժառանգության զանգվածում առկա է ոչ միայն պահպանելու, այլ նաև 

կառավարելու կարիք ունեցող գույք (տնտեսական ընկերակցության կամ ընկերության 

կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի բաժնեմաս, արժեթղթեր, բացառիկ 

իրավունքներ և այլն), ապա նոտարը, որպես հավատարմագրային կառավարման 

հիմնադիր, կնքում է այդ գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագիրը: 

Ժառանգական գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի պարտադիր 

և այլ պայմանները, այն կնքելու ու հավատարմագրային կառավարչի վարձատրության 

չափը որոշելու կարգը սահմանվում են Քաղաքացիական օրենսգրքի 53 գլխի 

կանոններին համապատասխան, եթե այլ բան չի բխում ժառանգության 

հավատարմագրային կառավարման հարաբերությունների էությունից:  

164. Ժառանգության հետ կապված ծախսերը հատուցվում են Քաղաքացիական 

օրենսգրքի 1251-րդ հոդվածով նախատեսված հերթականությամբ: 

165. Ժառանգությունը պահպանելու և կառավարելու միջոցներն իրականացվում 

են նոտարի սահմանած ժամկետի ընթացքում` հաշվի առնելով ժառանգության բնույթը 

և արժեքը ու ժառանգության տիրապետմանն անցնելու համար ժառանգներին 

անհրաժեշտ ժամանակը, բայց ոչ ավելի, քան վեց ամսվա ընթացքում, իսկ 

Քաղաքացիական օրենսգրքի 1236-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով ու 1238-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերում` ոչ ավելի, քան ժառանգության բացման 

օրվանից ինն ամսվա ընթացքում:  

166. Նոտարը ժառանգության զանգվածի պահպանության ուղղությամբ 

ձեռնարկած միջոցները դադարեցնելու մասին պարտավոր է նախապես հայտնել 

ժառանգներին, իսկ եթե գույքը ժառանգման իրավունքով անցնում է համայնքին` 

համայնքի ղեկավարին: 



167. Նոտարը, նախքան ժառանգների կողմից ժառանգության ընդունումը, իսկ 

եթե այն ընդունված չէ, ապա նախքան համայնքի օգտին ժառանգության իրավունքի 

վկայագիր տալը, կարգադրություն է անում Քաղաքացիական օրենսգրքի 1251-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով ժառանգության հետ կապված ծախսերը հատուցելու 

մասին: Ժառանգության զանգվածի կազմում դրամական գումարներ չլինելու դեպքում 

կարգադրություն է արվում գույք տալու մասին, որոնց արժեքը չպետք է գերազանցի 

կատարված ծախսերը: Ի հաստատումն կատարված ծախսերի` նոտարը պահանջում է 

համապատասխան հիմնավորումներ: 

 

12. ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԿԱՅԱԳԻՐ ՏԱԼԸ 

 

168. Ժառանգության բացման վայրի նոտարական գրասենյակները ժառանգների 

գրավոր դիմումների հիման վրա տալիս են ժառանգության իրավունքի վկայագիր: 

Ժառանգությունն ընդունելու, ժառանգությունից հրաժարվելու կամ ժառանգության 

իրավունքի վկայագիր ստանալու վերաբերյալ դիմումները պետք է տրվեն գրավոր` 

Քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված ժամկետներում: Ժառանգի 

ստորագրության իսկությունն այդ դիմումների վրա պետք է վավերացված լինի 

նոտարի կողմից: Եթե ժառանգն անձամբ է ներկայանում նոտարական գրասենյակ և 

ներկայացնում դիմումը, ստորագրության իսկության վավերացում չի պահանջվում: 

Այդ դեպքում նոտարը սույն կարգին համապատասխան, ստուգում է ժառանգի 

ինքնությունը և ստորագրության իսկությունը, որի մասին նշում է կատարում դիմումի 

վրա` ցույց տալով անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի անվանումը, նրա 

համարը, երբ և ում կողմից է տրված, դիմողի ծննդյան տարեթիվը: Եթե դիմումը 

ստացվել է փոստով և նրա վրա եղած ստորագրության իսկությունը վավերացված չէ, 

ապա այն ընդունվում է նոտարի կողմից, իսկ ժառանգին առաջարկվում է ուղարկել 

պատշաճ ձևակերպված դիմում կամ անձամբ ներկայանալ նոտարական գրասենյակ: 

Ժառանգության ընդունումը ներկայացուցչի միջոցով հնարավոր է, եթե լիազորագրում 

հատուկ նախատեսված է այն ընդունելու լիազորությունը: 

169. Ժառանգության իրավունքի վկայագիր տրվում է Քաղաքացիական 

օրենսգրքով սահմանված ժամկետներում և կարգով: Ինչպես ըստ կտակի, այնպես էլ 

ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում ժառանգության իրավունքի վկայագիրը կարող է 

տրվել ժառանգության բացման օրվանից մինչև վեց ամիս լրանալը, եթե առկա են 

ստույգ տվյալներ, որ վկայագիր ստանալու համար դիմած անձանցից բացի, 

ժառանգության կամ դրա համապատասխան մասի նկատմամբ այլ ժառանգներ չկան: 

170. Ժառանգության իրավունքի վկայագիրը տրվում է ժառանգներից 

յուրաքանչյուրին առանձին-առանձին:  

171. Ժառանգության իրավունքի վկայագիրը տրվում է ժառանգությունն 

ընդունած, այսինքն` ժառանգական գույքը փաստորեն տիրապետող կամ կառավարող 

ժառանգներին կամ ժառանգությունն ընդունելու մասին ժառանգության բացման վայրի 

նոտարական գրասենյակին դիմում ներկայացրած ժառանգներին: 

172. Ժառանգությունը ժառանգի կողմից ընդունված է համարվում, երբ նա 

ժառանգության բացման օրվանից վեց ամսվա ընթացքում փաստացի տիրապետել կամ 

կառավարել է ժառանգված գույքը` ներառյալ, երբ ժառանգը` 

1) միջոցներ է ձեռնարկել գույքը պահպանելու և այն երրորդ անձանց 

ոտնձգություններից կամ հավակնություններից պաշտպանելու համար. 

2) իր հաշվին կատարել է գույքը պահպանելու ծախսերը. 

3) իր հաշվից վճարել է ժառանգատուի պարտքերը կամ երրորդ անձանցից 

ստացել է ժառանգատուին հասանելիք գումարները: 

173. Գույքի տիրապետման կամ կառավարման ապացույց կարող է հանդիսանալ 

բնակարանային շահագործման մարմինների, համատիրությունների, բնակարանային-

շինարարական կոոպերատիվների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և 

օրենսդրությամբ համապատասխան փաստաթուղթ տալու իրավունք ունեցող այլ 

մարմինների կողմից տրված տեղեկանքը այն մասին, որ ժառանգը համատեղ ապրել է 

ժառանգատուի հետ կամ այն մասին, որ ժառանգի կողմից վերցվել է ժառանգատուի 

գույքը, նաև հարկային մարմնի տեղեկանքն այն մասին, որ ժառանգությունը բացվելուց 

հետո ժառանգի կողմից վճարվել են հարկերը, կամ հարկերը մուծելու մասին 

անդորրագրերը, ժառանգությունը ժամանակին ընդունելու վերաբերյալ դատարանի` 

օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը և ժառանգի կողմից ժառանգատուի գույքի 

տիրապետմանն անցնելու փաստը հաստատող այլ փաստաթղթեր: 

174. Ժառանգությունն օրենքով սահմանված ժամկետում չընդունած ժառանգները 

կարող են մտցվել ժառանգության իրավունքի վկայագրի մեջ` ժառանգությունն 



ընդունած մյուս բոլոր ժառանգների համաձայնությամբ: Այդ համաձայնությունը պետք 

է հայտնվի գրավոր ձևով: Դիմումի վրա նրանց ստորագրության իսկությունը պետք է 

վավերացված լինի սույն կարգին համապատախան: 

175. Ըստ օրենքի ժառանգներին ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալիս 

նոտարը ստուգում է ժառանգատուի մահվան փաստը, ժառանգության բացման 

ժամանակը և վայրը, ժառանգության իրավունքի վկայագիր ստանալու մասին դիմում 

տվողների ազգակցական կամ այլ կապերը ժառանգատուի հետ, ժառանգության 

զանգվածի կազմը և գտնվելու վայրը: Այդ հանգամանքները հաստատելու համար 

ժառանգներից պահանջվում են համապատասխան ապացույցներ: Մահվան փաստը և 

ժառանգության բացման ժամանակը հաստատվում են ժառանգատուի մահվան մասին 

քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինների կողմից տրված 

վկայականով կամ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթղթերով: 

176. Ժառանգության բացման վայրը հաստատվում է բնակարանային 

շահագործման մարմինների, համատիրությունների, բնակարանային-շինարարական 

կոոպերատիվների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և օրենսդրությամբ 

համապատասխան փաստաթուղթ տալու իրավունք ունեցող այլ մարմինների կողմից 

մահացածի վերջին բնակության վայրի մասին տրված տեղեկանքով, եթե չկան 

օրենսդրությամբ նախատեսված փաստաթղթեր մահացածի մշտական հաշվառման 

մասին: Եթե ժառանգները ժառանգատուի բնակության վերջին վայրի մասին 

փաստաթղթեր չեն կարող ներկայացնել, ապա ժառանգության բացման վայրը կարող է 

որոշվել դատական կարգով: 

177. Ժառանգների` ժառանգատուի հետ ունեցած ազգակցական կամ այլ կապերի 

ապացույց են հանդիսանում` քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 

մարմինների կողմից տրված վկայականները, տեղեկանքները, երեխաների, ամուսնու 

մասին անձնագրում կատարված գրանցումները, ինչպես նաև ազգակցական կամ այլ 

կապերի փաստը հաստատելու մասին դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը: 

Առանձին դեպքերում կարող են ընդունվել այլ կազմակերպությունների կողմից տրված 

տեղեկանքներ, եթե դրանք այլ փաստաթղթերի համակցությամբ հաստատում են 

ժառանգների ազգակցական և այլ կապերը ժառանգատուի հետ: 

178. Ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալիս նոտարը, 

համապատասխան փաստաթղթեր պահանջելով, ստուգում է ժառանգատուի մահվան 

փաստը, կտակի առկայությունը, ժառանգության բացման ժամանակն ու վայրը, 

ժառանգության զանգվածի կազմը և նրա գտնվելու վայրը, պարզում է ժառանգության 

պարտադիր բաժնի իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը, ինչպես նաև կտակը 

վավերացրած նոտարական գրասենյակում ստուգում է, թե արդյոք վերացված չէ 

կտակը: Եթե ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի վկայագրի մեջ ցույց է տրվում 

ժառանգատուի հետ ժառանգների ունեցած ազգակցական կամ այլ 

հարաբերությունները (ժառանգների խնդրանքով), նոտարը պահանջում է այդ կապերը 

հաստատող փաստաթղթեր: 

179. Ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալիս ժառանգի կողմից 

ներկայացրած կտակի բնօրինակը կամ կրկնօրինակը մնում է նոտարական 

գրասենյակում: Ժառանգի ցանկությամբ ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի 

վկայագրին կարող է կցվել կտակի կամ կրկնօրինակի` նոտարական կարգով 

հաստատված պատճենը: 

180. Պարտադիր բաժնի իրավունքի համար դիմող անձի տարիքը որոշվում է 

անձը հաստատող փաստաթղթերով, հաշմանդամությունը` բժշկասոցիալական 

փորձաքննական հանձնաժողովի` հաշմանդամության փաստը հավաստող 

տեղեկանքով, իսկ գործունակությունը` դատական ակտերով: Եթե մեկ կամ մի քանի 

ըստ օրենքի ժառանգներ զրկված են ազգակցական կամ այլ այնպիսի 

հարաբերություններ հավաստող ապացույցներ ներկայացնելու  հնարավորությունից, 

որոնք հիմք են տալիս ժառանգության կանչվելու, նրանք կարող են ժառանգության 

իրավունքի վկայագրի մեջ մտցվել ժառանգությունն ընդունած և համապատասխան 

ապացույցներ ներկայացրած մնացած բոլոր ժառանգների գրավոր համաձայնությամբ: 

Ժառանգների այդ համաձայնությունը ձևակերպվում է գրավոր դիմումով, որտեղ 

նրանց ստորագրության իսկությունը վավերացվում է սույն կարգին 

համապատասխան: 

181. Ժառանգության զանգվածի կազմի շարժական կամ անշարժ գույքի 

նկատմամբ իրավունքները, պետական գրանցման (հաշվառման) ենթակա գույքը, 

տրանսպորտային միջոցները, տնտեսական ընկերակցության կամ ընկերության և 

կոոպերատիվի կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի բաժնեմասը (փայը) 



ժառանգատուին սեփականության իրավունքով պատկանելու փաստը ստուգվում է  

սույն կարգին համապատասխան: 

182. Ընդունած ժառանգությունը ժառանգության բացման ժամանակից 

համարվում է ժառանգին պատկանող` անկախ այդ գույքի նկատմամբ ժառանգի 

իրավունքի պետական գրանցումից, եթե նման իրավունքը ենթակա է գրանցման: 

183. Վկայագիր ստանալու համար ժառանգի անձնական ներկայությունը 

պարտադիր չէ. ժառանգի խնդրանքով վկայագիրը կարող է ուղարկվել փոստով: 

184. Մինչև 2011 թվականի հունվարի 1-ը ձեռք բերված այն տրանսպորտային 

միջոցների նկատմամբ ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալիս, որոնց 

նկատմամբ դեռևս սեփականության իրավունքի պետական գրանցում չի կատարվել, 

որպես տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքը հաստատող 

փաստաթուղթ` հիմք է ընդունվում պետական լիազոր մարմնի կողմից տրված 

տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիրը: 

185. Ժառանգական գույքի որոշակի մասի նկատմամբ ժառանգության իրավունքի 

վկայագիր ստացած ժառանգներին հետագայում տրվում են հաջորդ վկայագրերը 

նախկին վկայագրում չթվարկված ժառանգական գույքի մյուս մասի նկատմամբ: Ուրիշ 

գույքի նկատմամբ լրացուցիչ ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալու և 

նախկինում վկայագրի մեջ չմտցված ժառանգների ներկայանալու դեպքում 

վերջինները ևս կարող են մտցվել լրացուցիչ գույքի նկատմամբ ժառանգության 

իրավունքի վկայագրի մեջ` ժառանգությունն ընդունած բոլոր ժառանգների գրավոր 

համաձայնությամբ: 

186. Նոտարական գրասենյակում տարվում է ժառանգական գործերի հաշվառման 

և գրանցման մատյան: Ժառանգական գործերի հաշվառման և գրանցման  մատյանում 

գրանցվում են` ժառանգությունն ընդունելու, ժառանգման իրավունքի և ժառանգական 

գույքի հաշվին ծախսերի վճարման համար կարգադրություններ անելու, 

ժառանգությունից հրաժարվելու մասին կարգագրեր հանձնելու վերաբերյալ 

դիմումները, պարտատերերի պահանջները, ինչպես նաև ժառանգական գույքի 

պահպանության վերաբերյալ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ դիմումները: 

Գրանցված դիմումների հիման վրա մահացածի անունով գործ է կազմվում: Բոլոր 

հաջորդ դիմումները (լրացուցիչ, մյուս ժառանգների և պարտատերերի) նույնպես 

գրանցվում են ժառանգական գործերի հաշվառման և գրանցման  մատյանում: Բոլոր 

դիմումների վրա նշվում են դրանց ստացման օրը և ժառանգական գործի համարը: 

Ժառանգական գործում կարվում են ժառանգներից, այլ անձանցից ու 

կազմակերպություններից պահանջված փաստաթղթերը և ժառանգության իրավունքի 

վկայագրի օրինակը: 

 

13. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԱՏԵՂ ԵՎ ԲԱԺՆԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ՆԵՐՔՈ ԳՏՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԸ ԲԱԺԱՆԵԼԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆԻՑ  

ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵԼԸ 

 

187. Համատեղ սեփականության մասնակիցների միջև ընդհանուր գույքը 

բաժանվում, կամ նրանցից մեկի բաժինն առանձնացվում է ընդհանուր գույքի 

նկատմամբ իրավունքում մասնակիցներից յուրաքանչյուրի բաժինը նախապես 

որոշելուց հետո: 

188. Համատեղ գույքը բաժանելիս և դրանից բաժին առանձնացնելիս համատեղ 

սեփականության մասնակիցների բաժինները համարվում են հավասար, եթե այլ բան 

նախատեսված չէ օրենքով կամ մասնակիցների համաձայնությամբ: 

189. Բաժնային սեփականության ներքո գտնվող գույքը կարող է մասնակիցների 

միջև բաժանվել նրանց համաձայնությամբ: 

190. Բաժնային սեփականության մասնակիցն իրավունք ունի պահանջել 

առանձնացնելու իր բաժինն ընդհանուր գույքից: Բաժնային սեփականության 

մասնակիցների միջև ընդհանուր գույքը բաժանելու կամ դրանից նրանցից մեկի 

բաժինն առանձնացնելու եղանակի և պայմանների մասին համաձայնության 

բացակայության դեպքում բաժնային սեփականության մասնակիցն իրավունք ունի 

դատական կարգով պահանջել ընդհանուր գույքից բնեղենով առանձնացնելու իր 

բաժինը: 

191. Բաժնային սեփականության մասնակցի բնեղենով առանձնացվող գույքի 

անհամաչափությունը բաժնային սեփականության իրավունքում նրա բաժնին 

վերացվում է նրան համապատասխան դրամական գումար վճարելով կամ այլ 

փոխհատուցումով: Բաժնային սեփականության մասնակցի բաժինը բնեղենով 



առանձնացնելու փոխարեն մյուս սեփականատերերը կարող են այդ մասնակցի 

համաձայնությամբ նրան փոխհատուցում վճարել: 

192. Նոտարը վավերացնում է ընդհանուր համատեղ կամ բաժնային 

սեփականության բոլոր մասնակիցների կողմից կնքված համատեղ կամ բաժնային 

սեփականություն հանդիսացող գույքը բաժանելու կամ բաժինն առանձնացնելու 

մասին համաձայնագիրը և դրա հիման վրա տալիս է նրանց պատկանող ընդհանուր 

կամ բաժնային գույքի համապատասխան բաժնի կամ մասի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքի վկայագրեր: 

193. Սեփականության իրավունքի վկայագիր տրվում է միայն այն գույքի 

նկատմամբ, որը հանդիսանում է համատեղ կամ բաժնային սեփականության 

մասնակիցների համատեղ կամ բաժնային սեփականությունը, և որն առկա է 

համաձայնագիրը վավերացնելու և վկայագիր տալու օրը: Վկայագիր տալիս նոտարը 

պահանջում է համատեղ կամ բաժնային սեփականության իրավունքը հաստատող 

փաստաթուղթ: 

194.  Համատեղ սեփականության մասնակիցներից մեկի մահվան դեպքում նրանց 

ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ ժառանգության բացման վայրի 

նոտարական գրասենյակը սեփականության իրավունքի վկայագիր է տալիս ողջ 

մնացած մասնակցին կամ մասնակիցներին նրանց բոլորի գրավոր դիմումի հիման 

վրա` այդ մասին իրազեկ դարձնելով ժառանգությունն ընդունած ժառանգներին: 

Ծանուցագրի մեջ նշվում է ընդհանուր գույքի կազմը, որի բաժնի նկատմամբ ողջ 

մնացած մասնակիցը խնդրում է տալ սեփականության իրավունքի վկայագիր, ինչպես 

նաև պարզաբանվում են ողջ մնացած մասնակիցների (մասնակցի) գույքային 

պահանջները՝ ժառանգի կողմից վիճարկելու դեպքում դատարան դիմելու իրավունքը: 

Ծանուցագիրն ուղարկվում է փոստով, իսկ նոտարական գրասենյակ ներկայացած 

ժառանգները նոտարի կողմից ծանուցվում են բանավոր, որի մասին ժառանգի 

ստորագրությամբ նշում է կատարվում կենդանի մնացած մասնակցի դիմումի վրա: 

Ժառանգների թվում անգործունակ անձանց առկայության դեպքում ծանուցումն 

ուղարկվում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին: 

195. Ընդհանուր սեփականության մասնակիցների ընդհանուր գույքից հասանելիք 

բաժնի նկատմամբ ողջ մնացած մասնակցին սեփականության իրավունքի վկայագիր 

կարող է տրվել ընդհանուր գույքի համապատասխան մասի նկատմամբ: Ողջ մնացած 

մասնակիցների համաձայնությամբ նոտարը կարող է տալ ընդհանուր գույքի` 

մահացած մասնակցի բաժնի չափի մասին սեփականության իրավունքի վկայագիր: 

196. Համատեղ սեփականության մասնակիցների ընդհանուր գույքից հասանելիք 

բաժնի նկատմամբ ողջ մնացած մասնակցի (մասնակիցների) սեփականության 

իրավունքի վկայագիր տալիս պահանջվում է մասնակցի մահվան վկայականը, նրանց 

ընդհանուր (համատեղ) սեփականությունը հաստատող փաստաթուղթ: 

197. Այն դեպքում, երբ գույքի նկատմամբ իրավունքը ենթակա է պետական 

գրանցման, նոտարի կողմից վավերացված համատեղ կամ բաժնային սեփականություն 

հանդիսացող գույքը բաժանելու կամ բաժինն առանձնացնելու մասին պայմանագրով 

նախատեսված իրավունքները ծագում են դրանց պետական գրանցման պահից: 

 

14. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՏՃԵՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ԻՍԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄԸ 

 

198. Նոտարը վավերացնում է կազմակերպությունների կողմից տրված, 

սահմանված կարգով կնքված կամ ստորագրված կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 

ստորագրված բոլոր փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների 

համապատասխանությունը բնօրինակին, եթե դա արգելված չէ օրենքով: 

199. Քաղվածքի իսկությունը կարող է վավերացվել միայն այն ժամանակ, երբ այն 

փաստաթուղթը, որից քաղվածք է հանվում, պարունակում է մի քանի առանձին` 

միմյանց հետ կապ չունեցող հարցերի լուծում: Քաղվածքը պետք է վերարտադրի 

որոշակի հարցի վերաբերյալ փաստաթղթի լրիվ տեքստը: 

200. Նոտարը փաստաթղթի պատճենից հանված պատճենի իսկությունը 

վավերացնում է այն պայմանով, եթե պատճենի իսկությունը վավերացված է 

նոտարական կարգով կամ, եթե փաստաթղթի պատճենը տրված է այն 

կազմակերպության կողմից, որը տվել է իսկական փաստաթուղթը: Վերջին դեպքում 

փաստաթղթի պատճենը պետք է շարադրված լինի տվյալ կազմակերպության 

ձևաթղթի վրա, կնքված և նշումով այն մասին, որ իսկական փաստաթուղթը գտնվում է 

տվյալ կազմակերպությունում կամ հիմնարկում: Պատճենի իսկությունը պետք է 



վավերացված լինի տվյալ կազմակերպության ղեկավարի կամ դրա համար լիազորված 

մարմնի կողմից: 

201. Ֆիզիկական անձի կողմից տրված փաստաթղթի պատճենի իսկությունը 

նոտարի կողմից կարող է վավերացվել այնպիսի դեպքերում, երբ այդ փաստաթղթի 

վրա Ֆիզիկական անձի ստորագրությունը վավերացված է նոտարի կողմից: 

202. Փաստաթղթի վավերացվող պատճենը կամ քաղվածքը համեմատվում է 

բնագրի հետ: 

 

15. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎՐԱ ԵՂԱԾ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ԻՍԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄԸ 

  

203. Նոտարը վավերացնում է այն փաստաթղթերի վրա եղած 

ստորագրությունների իսկությունը, որոնց բովանդակությունը չի հակասում օրենքին, և 

այն իրենից գործարքի շարադրանք չի ներկայացնում: Պայմանագրի, կտակի, 

լիազորագրի և այլ փաստաթղթերի վրա, որոնցում շարադրվում է գործարքի 

բովանդակությունը, կարող է վավերացվել միայն այն անձի ստորագրությունը, որը 

ստորագրել է մեկ ուրիշի փոխարեն, որը չի կարող անձամբ ստորագրել ֆիզիկական 

արատի, հիվանդության հետևանքով կամ այլ պատճառներով: 

204. Ֆիզիկական արատների, հիվանդության կամ այլ պատճառներով անձամբ 

ստորագրելու հնարավորություն չունեցող անձի փոխարեն ստորագրողի 

ստորագրության իսկությունը վավերացնելիս նոտարը ստուգում է ինչպես ստորագրող 

անձի, այնպես էլ այն անձի ինքնությունը, որի փոխարեն ստորագրում է այդ անձը: 

205. Նոտարները, վավերացնելով ստորագրության իսկությունը, չեն հաստատում 

փաստաթղթում շարադրված փաստերը, այլ սոսկ հաստատում են, որ 

ստորագրությունը դրվել է որոշակի անձի կողմից: 

206. Չի կարող վավերացվել փաստաթղթերի վրա եղած ֆիզիկական անձանց 

ստորագրությունների իսկությունը, եթե այդ փաստաթղթերում հաստատվում են 

այնպիսի հանգամանքներ, որոնց հաստատման իրավունքը վերապահված է միայն 

պետական մարմնին (օրինակ` ծննդյան, մահվան, ամուսնության օրը և այլն): Նշված 

փաստաթղթերի վրա ստորագրության իսկությունը կարող է վավերացվել այն դեպքում, 

եթե այդ փաստաթուղթը նախատեսված է օտարերկրյա պետության դատարանին կամ 

այլ հիմնարկին ներկայացնելու համար: 

207. Բանկին և այլ կազմակերպություններին ներկայացվող քարտերի վրա 

կազմակերպությունների պաշտոնատար անձանց ստորագրությունների նմուշները 

վավերացնելիս նոտարը ստուգում է նրանց ստորագրության իսկությունը և 

ստորագրելու իրավունք ունենալու լիազորությունները: Լիազորությունների 

վավերացման համար նոտարին պետք է ներկայացվեն` պաշտոնատար անձի 

նշանակման հրամանը կամ նրա ընտրվելու մասին արձանագրությունը, սահմանված 

կարգով հաստատված կանոնադրությունը, կամ ղեկավարի անվամբ վերադաս 

կազմակերպության կողմից տրված լիազորագիրը: Քարտի վրա պետք է լինի տվյալ 

կազմակերպության կնիքի դրոշմվածքը: 

 

16. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԻՍԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 

208. Նոտարը վավերացնում է փաստաթղթի թարգմանության իսկությունը, եթե 

նա տիրապետում է համապատասխան լեզուներին: Վավերացվում են միայն 

հայերենից կամ հայերեն կատարվող թարգմանությունները: Մեկ օտար լեզվից մեկ այլ 

օտար լեզվով կատարված թարգմանությունները վավերացման ենթակա չեն: Եթե 

նոտարը չի տիրապետում համապատասխան լեզուներին, փաստաթուղթը 

թարգմանում է նոտարի կողմից վստահված թարգմանիչը, որի ստորագրության 

իսկությունը վավերացնում է նոտարը: 

209. Եթե նոտարական գործողություն (գործարքի, պատճենի իսկության 
վավերացում և այլն) կատարելիս միաժամանակ կատարվում է նաև թարգմանություն 

այլ լեզվով, ապա թարգմանությունը բնագրի հետ միասին զետեղվում է մեկ թերթի վրա, 

երկու տեքստն էլ մեկ էջում կողք-կողքի, ուղղահայաց գծով բաժանված, այնպես որ 

իսկական տեքստը զետեղվի էջի ձախ կողմում, իսկ թարգմանությունը` աջ կողմում: 

Թարգմանությունը պետք է կատարվի թարգմանվող փաստաթղթի ամբողջ տեքստից և 

ավարտվի ստորագրություններով: Թարգմանության տակ ստորագրում է թարգմանիչը: 

Վավերացման մակագրությունը շարադրվում է փաստաթղթի տեքստի և նրանից 

կատարված թարգմանության տեքստի տակ: Բնագրից անջատ թերթի վրա 



տեղավորված թարգմանությունը կարվում է իսկական փաստաթղթի պատճենին և 

վավերացվում նոտարի ստորագրությամբ և նոտարական գրասենյակի կնիքով: 

210. Նոտարի կողմից փաստաթղթի թարգմանությունը վավերացվելիս 

ներկայացվում է այդ փաստաթղթի բնագիրը, որի պատճենը (լուսապատճենը) սույն 

կարգին համապատասխան կարվում է փաստաթղթի թարգմանությանը: 

Թարգմանության վավերացման մակագրության մեջ նոտարը նշում է կատարում այն 

մասին, որ թարգմանությունն անվավեր է առանց նրա բնագրի պատճենի: 

211. Նոտարը պարտավոր է վավերացնել ցանկացած գրավոր փաստաթղթի 

թարգմանության իսկությունը՝ անկախ նրա բովանդակությունից: Վավերացման 

ենթակա չեն պետական կամ ծառայողական գաղտնիք պարունակող, քրեորեն 

պատժելի արարք քարոզող (պատերազմ, բռնություն, ազգային ու կրոնական 

թշնամանք հրահրող, պոռնկություն, թմրամոլություն և այլ) կամ օրենքով արգելված 

բովանդակություն ունեցող կամ օրենսդրության պահանջներին չհամապատասխանող 

կամ ֆիզիկական անձանց պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող 

տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթերը: Վավերացման ենթակա չեն նաև այն 

փաստաթղթերը, որոնք տրվել են այն տալու լիազորություն չունեցող պետական կամ 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, 

պաշտոնատար անձանց կամ ֆիզիկական անձանց կողմից: 

 

17. ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՈՂՋ ԼԻՆԵԼՈՒ ՓԱՍՏԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ 

 

212. Նոտարը հաստատում է քաղաքացու ողջ լինելու փաստը: Տասնչորս 

տարեկան չդարձած անչափահասի ողջ լինելու փաստը հաստատվում է նրա 

օրինական ներկայացուցիչների (ծնողի, որդեգրողի, խնամակալի) դիմումի, իսկ 

տասնչորսից մինչև տասնութ տարեկան անչափահասինը` իր դիմումի հիման վրա: 

213. Քաղաքացու ողջ լինելու փաստը հաստատվում է ինչպես նրա` նոտարական 

գրասենյակ ներկայանալու, այնպես էլ այդ փաստը նոտարի կողմից նոտարական 

գրասենյակից դուրս հաստատելու միջոցով: 

214. Ի հաստատումն քաղաքացու ողջ լինելու փաստի` նոտարը շահագրգիռ 

անձանց տալիս է վկայագիր: 

 

18. ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ՝ ՈՐՈՇԱԿԻ ՎԱՅՐՈՒՄ 

ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՓԱՍՏԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ 

  

215. Նոտարը քաղաքացու դիմումով հաստատում է նրա` որոշակի վայրում 

գտնվելու փաստը: Տասնչորս տարեկան չդարձած անչափահասի` որոշակի վայրում 

գտնվելու փաստը հաստատվում է նրա օրինական ներկայացուցիչների (ծնողի, 

որդեգրողի, խնամակալի) դիմումի, տասնչորսից մինչև տասնութ տարեկան 

անչափահասինը` իր դիմումի հիման վրա: 

216. Քաղաքացու` որոշակի վայրում գտնվելու փաստը հաստատվում է ինչպես 

նրա՝ նոտարական գրասենյակ ներկայանալու, այնպես էլ այդ փաստը նոտարի կողմից 

նոտարական գրասենյակից դուրս հաստատելու միջոցով: 

217. Ի հաստատումն քաղաքացու՝ որոշակի վայրում գտնվելու փաստի` նոտարը  

շահագրգիռ  անձանց տալիս է վկայագիր: 

 

19. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՈՒՄ ՊԱՏԿԵՐՎԱԾ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ 

ՆՈՒՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ 

  

218. Նոտարը հաստատում է քաղաքացու նույնությունը լուսանկարում 

պատկերված անձի հետ՝ ի հաստատումն որի տրվում է վկայագիր: 

219. Լուսանկարը զետեղվում է վկայագրի` տրվող օրինակի վերին ձախ 

անկյունում, ստորագրվում է նոտարի կողմից և կնքվում նոտարական գրասենյակի 

կնիքով: Ընդ որում կնիքը դրվում է մասամբ` լուսանկարի և մասամբ` վկայագրի վրա: 

 

20. ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ 

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ 

  

220. Ժամանակը, երբ փաստաթուղթը ներկայացվել է նոտարին կամ նոտարի 

մասնակցությամբ այլ անձի, հաստատում է նոտարը: Դիմողի պահանջով պետք է նշվի 

նաև ներկայացնելու ժամը: Այդ մասին վավերացման մակագրություն արվում է 

ներկայացվող փաստաթղթի վրա: 



 

21. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿԱՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ, 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ ԱՅԼ 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿԱՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

221. Նոտարը ֆիզիկական անձանց  կամ կազմակերպությունների դիմումները, 

հայտարարությունները կամ այլ փաստաթղթերը փոխանցում է այլ  ֆիզիկական 

անձանց կամ կազմակերպություններ` ստորագրությամբ, կամ ուղարկում է նրանց 

փոստով` հետադարձ տեղեկացմամբ: Դիմումները, հայտարարությունները կամ այլ 

փաստաթղթերը նոտարական գրասենյակ են ներկայացվում երկուսից ոչ պակաս 

օրինակով, որոնցից մեկը ուղարկվում է փոստով` հետադարձ ծանուցմամբ, կամ 

հանձնվում է հասցեատերերին անձամբ` վերցնելով ստորագրություն, իսկ մյուս 

օրինակը (օրինակները) մնում է նոտարական գրասենյակում: Դիմումները, 

հայտարարությունները կամ այլ փաստաթղթերը դրանք ներկայացրած անձանց 

համաձայնությամբ կարող են փոխանցվել ֆաքսով, համակարգչային ցանցերի և 

տեխնիկական, էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ: 
222. Դիմումը, հայտարարությունը կամ այլ փաստաթուղթը տվողի խնդրանքով 

նրան տրվում է վկայագիր` դիմումը, հայտարարությունը կամ այլ փաստաթուղթը 

հանձնելու մասին: Վկայագրի մեջ կարող է նշվել ստացված փաստաթղթի 

պատասխանի բովանդակությունը կամ այն հանգամանքը, որի պատասխանը 

ժամանակին չի ստացվել: 
223. Դիմումի հանձնումը և վկայագիր տալը գրանցվում է նոտարական 

գործողությունների գրանցամատյանում: 

 
22. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐ ԿԱՄ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ, ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ 

ՄԵՏԱՂՆԵՐ, ՔԱՐԵՐ ԴԵՊՈԶԻՏ ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ, ՊԱՀՊԱՆԵԼԸ, 

ՀԱՆՁՆԵԼԸ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼԸ 

  

224. Օրենքով նախատեսված դեպքերում նոտարը պարտավորությունների 

կատարման նպատակով պարտապաններից նոտարական գրասենյակի դեպոզիտ է 

ընդունում դրամական գումարներ (Հայաստանի Հանրապետության դրամ, 

արտարժույթ /օտարերկրյա արժույթ/) կամ արժեթղթեր, թանկարժեք մետաղներ, 

քարեր` դրանք պարտատիրոջը հանձնելու համար: Դրամական գումարները, 

արժեթղթերը, թանկարժեք մետաղները և քարերը դեպոզիտ են ընդունվում 

պարտապանի կամ պարտատիրոջ բնակության կամ գտնվելու վայրի, ինչպես նաև 

պարտավորության կատարման վայրի նոտարական գրասենյակի կողմից: 

225. Պարտապանն իրավունք ունի իրենից գանձվելիք դրամը կամ արժեթղթերը 

մուծել նոտարի դեպոզիտ, եթե նա չի կարողանում կատարել պարտավորությունը, 

քանի որ` 

1) պարտատերը կամ կատարումն ընդունելու համար նրա կողմից լիազորված 

անձը բացակայում է պարտավորության կատարման վայրից. 

2) պարտատերն անգործունակ է և ներկայացուցիչ չունի. 

3) ակնհայտորեն պարզ չէ, թե ով է պարտավորությամբ պարտատերը` ներառյալ 

պարտատիրոջ և այլ անձանց միջև այդ առթիվ վեճի առկայության դեպքում. 

4) պարտատերը խուսափել է կատարումն ընդունելուց կամ թույլ է տվել կետանց: 

226. Դրամական գումար, արժեթղթեր, թանկարժեք մետաղներ և քարեր նոտարի 

դեպոզիտ մուծելը պարտավորության կատարում է: 

227. Նոտարը պարտատիրոջը տեղեկացնում է իր դեպոզիտ մուծված դրամական 

գումարի, արժեթղթերի, թանկարժեք մետաղների և քարերի մասին: 

228. Դրամական գումարը, արժեթղթերը, թանկարժեք մետաղները և քարերը 

դեպոզիտ ընդունելիս նոտարը պահանջում է, որպեսզի դեպոզիտ հանձնող անձը 

(պարտապանը) իր դիմումում, բացի իր անունից (անվանումից) ու բնակության վայրից 

(գտնվելու վայրից), հստակ նշի նաև դեպոզիտ ստանալու լիազորություն ունեցող 

անձին և դրամը կամ արժեթղթերը որպես դեպոզիտ պահպանելու ժամկետները: 
Պարտապանը կարող է ցույց տալ նաև պարտավորությունն անմիջականորեն 

կատարելու անհնարինության պատճառները և հաշվարկը: 

229. Նոտարը, նոտարական գրասենյակի դեպոզիտ ընդունելով 

պարտավորության առարկան (դրամական գումար, արժեթղթեր, թանկարժեք 

մետաղներ և քարեր), չի ստուգում վճարի հիմքերը, այսինքն` պարտատիրոջ 

իրավունքների և պարտապանի պարտականությունների առաջացման հիմքերը: 



230. Նոտարը դրամական գումարը, արժեթղթերը, թանկարժեք մետաղները և 

քարերը դեպոզիտ ընդունելով մուծողին անդորրագիր է տալիս մուծում կատարելու 

մասին: Անդորրագրում նշվում են դրամական գումարը, արժեթղթերը, թանկարժեք 

մետաղները և քարերը մուծելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը, իսկ պարտապանի 

պահանջով` նաև ժամը, մուծված գումարի չափը կամ արժեթղթերի տվյալները 

(համար, անվանական արժեք, ում կողմից է տրված, անվանական արժեթղթերի 

սեփականատիրոջ անունը (անվանումը) և այլն), պարտատիրոջ կողմից նշված 

պարտապանի տվյալները, ինչպես նաև պարտավորության չկատարման պատճառը: 

231. Պարտապանի խնդրանքով մուծման մասին մակագրություն կարող է 

կատարվել նաև նրա կողմից ներկայացված պարտավորագրի վրա: 

232. Նոտարը պարտատիրոջը ծանուցում է դրամական գումարի, արժեթղթերի, 

թանկարժեք մետաղների և քարերի ստացման մասին և դրանք հանձնում է 

պարտատիրոջը` նրա դիմումով: 

233. Եթե պարտապանի կողմից պարտատիրոջ հասցեն (բնակավայրը, գտնվելու 

վայրը) նշված չէ և այն հայտնի չէ նոտարին, պարտապանը զգուշացվում է, որ 

դրամական գումարը, արժեթղթերը, թանկարժեք մետաղները և քարերը մուծելու 

վերաբերյալ պարտատիրոջը ծանուցելու պարտականությունը կրում է նա: 

234. Եթե դրամական գումարը նոտարական գրասենյակում ստացվել է փոստով 

կամ վարկային կազմակերպությունից, ապա ստացվող դրամական գումարից 

պահվում է վճարվելիք պետական տուրքը, իսկ մնացորդը ընդունվում է դեպոզիտ, եթե 

պետական տուրք չի վճարվել: 

235. Դրամական գումարները կամ արժեթղթերը կարող են վերադարձվել դրանք 

դեպոզիտ հանձնած անձին միայն այն անձի համաձայնությամբ, հօգուտ որի 

կատարվել է վճարը, կամ դատարանի վճռով: 

236. Նոտարական գրասենյակների հաշվում պահվող դեպոզիտային գումարները 

պահպանվում են սահմանված հայցային վաղեմության ժամկետներում, որից հետո այն 

վերադարձվում է պարտապանին: 

237. Նոտարը, Քաղաքացիական օրենսգրքին համապատասխան, արժեթղթով 

հավաստված իրավունքի գրավի դեպքում արժեթուղթը կարող է պայմանագրի 

համաձայն ընդունել նոտարի դեպոզիտ: Նոտարի դեպոզիտային հաշվում կարող են 

պահվել նաև գրավի առարկա դրամական միջոցները, ինչպես նաև ժառանգության 

զանգվածի մեջ մտնող կանխիկ դրամը (արժույթը): 

238. Նոտարը պարտավոր է պահպանել ստացված դրամը կամ արժեթղթերը: Նա 

հատուկ գրանցամատյանում գրանցում է իրեն հանձնված դրամը կամ արժեթղթերը, 

որտեղ նշում է հանձնված դրամի գումարի չափը, այլ արժեթղթերի քանակը և արժեքը, 

դրանք հանձնողի ազգանունը, հանձնման ժամկետը և նպատակը, այն 

պարտավորությունը, որի կատարման համար հանձնվել է դրամը կամ արժեթղթերը: 

239. Նոտարն առանց հաստատման փոխանցում է դրամը կամ արժեթղթերը այն 

մարմնին կամ անձին, ում համար նախատեսված է այդ փոխանցումը` ստանալով 

փոխանցման համար անդորրագիր: 

240. Եթե նոտարն օբյեկտիվ պատճառներով նախատեսված ժամկետում չի կարող 

կատարել իրեն հանձնարարված փոխանցումը, ապա ստանալուց 15 օրվա ընթացքում 

նա պարտավոր է վերադարձնել դրանք, իսկ եթե դա հնարավոր չէ, ապա այն ի պահ 

հանձնել դատարանին կամ նոտարական գրասենյակի դեպոզիտի հաշվին` այդ մասին 

պատվիրված նամակով տեղեկացնելով դրամը և արժեթղթերը հանձնած անձին: 

 

23. ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

 

241. Շահագրգիռ անձանց դիմումով նոտարը կատարում է ապացույցների 

ապահովում, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել դատարանում կամ իրավապահ 

մարմիններում գործ հարուցելու համար, եթե հիմքեր կան ենթադրելու, որ 

ապացույցներ ներկայացնելը հետագայում կարող է դժվարանալ կամ անհնարին 

դառնալ: 

242. Նոտարն ապացույցներ չի ապահովում այնպիսի գործերով, որոնք գտնվում 

են դատարանի վարույթում: 

243. Ապացույցների ապահովման նպատակով նոտարը հարցաքննում է վկաների, 

կատարում է գրավոր կամ իրեղեն ապացույցների զննում, նշանակում է 

փորձաքննություն, ինչպես նաև կատարում է Քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքով նախատեսված ապացույցների ապահովմանն ուղղված այլ 

գործողություններ: 



244. Ապացույցների ապահովման դատավարական գործողություններ 

կատարելիս նոտարը ղեկավարվում է Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 

համապատասխան նորմերով և օժտված է օրենսգրքով նախատեսված 

համապատասխան լիազորություններով: 

245. Նոտարն ապացույցների ապահովման ժամանակի և տեղի մասին ծանուցում 

է կողմերին ու շահագրգիռ անձանց, սակայն նրանց չներկայանալը արգելք չէ 

ապացույցների ապահովման գործողություններ կատարելու համար: Ապացույցների 

ապահովումն առանց կողմերի ու շահագրգիռ անձանց հրավիրման կարող է 

կատարվել միայն անհետաձգելի կամ այնպիսի դեպքում, երբ չի կարելի որոշել, թե 

հետագայում ով պետք է մասնակցի գործին: 

246. Հրավիրված վկայի կամ փորձագետի չներկայանալու դեպքում նոտարն այդ 

մասին հաղորդում է վկայի կամ փորձագետի բնակության վայրի դատարան` 

համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու համար: 

247. Նոտարը վկային և փորձագետին նախազգուշացնում է ակնհայտ սուտ 

ցուցմունք կամ եզրակացություն տալու և դրանք տալուց հրաժարվելու 

պատասխանատվության մասին: 

 

24. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՄ ԿՈԼԵԳԻԱԼ 

ԱՅԼ ՄԱՐՄՆԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄԸ 

 

248. Եթե նոտարը կազմակերպության կողմից հրավիրվում է վավերացնելու 

անցկացվող նիստի կամ ժողովի արձանագրությունները, ապա նոտարը միայն 

վավերացնում է նիստի կամ ժողովի այն արձանագրությունը, որում գրի են առնվել այն 

ամենը, ինչը տեղի է ունեցել և հաստատվել իր ներկայությամբ, ինչպես նաև նիստի 

կամ ժողովի անցկացման ժամը և վայրը, նիստում կամ ժողովում ընդունված 

որոշումները: 

249. Արձանագրությունն ստորագրում են նիստը կամ ժողովը նախագահողը և 

քարտուղարը: 

250. Նոտարը գրանցում է կատարում նիստը կամ ժողովը նախագահողի 

ինքնության մասին և նրա ցանկությամբ հաստատում է այլ մասնակիցների 

ինքնությունը: 

 

25. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ Ի ՊԱՀ ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ 

  

251. Նոտարն իրավունք ունի ընդունել օրենքին չհակասող ցանկացած 

փաստաթուղթ, այդ թվում՝ էլեկտրոնային կրիչի վրա: Նոտարը փաստաթղթերն ի պահ 

է ընդունում ցուցակով: Ցուցակը կազմվում է երկու օրինակից և ստորագրվում 

փաստաթղթերը ի պահ հանձնողի և նոտարի կողմից: Ցուցակի մեկ օրինակը մնում է 

նոտարի մոտ, իսկ մյուս օրինակը տրվում է փաստաթղթերը ի պահ հանձնողին:  Անձի 

պահանջով նոտարը կարող է փաստաթղթերն ի պահ ընդունել առանց ցուցակի, եթե 

այդ փաստաթղթերը փաթեթավորված են պատշաճ ձևով: Այդ դեպքում փաթեթը 

կնքվում է նոտարի կնիքով, ստորագրվում է նոտարի և փաստաթղթերն ի պահ 

հանձնողի կողմից: Նոտարը պատասխանատվություն է կրում փաթեթի 

պահպանության համար: Փաստաթուղթն ի պահ է ընդունվում ոչ ավելի, քան մեկ 

տարի ժամկետով: Նշված ժամկետը լրանալուց հետո փաստաթուղթը հանձնողի 

դիմումով դրա պահելու ժամկետը յուրաքանչյուր անգամ կարող է երկարաձգվել ոչ 

ավելի, քան մեկ տարով: 

252. Ի հաստատումն փաստաթղթերը պահպանության ընդունելու` 

փաստաթղթերն ի պահ հանձնած անձին տրվում է անդորրագիր: 

253. Ի պահ ընդունած փաստաթղթերը պահվում են առանձին ծրարներում, 

նոտարական գրասենյակների կնիքով կնքված երկաթյա կամ չհրկիզվող 

պահարաններում: 

254. Ի պահ ընդունած փաստաթղթերը վերադարձվում են դրանք պահպանության 

հանձնողին կամ օրինական կարգով լիազորված անձին` անդորրագիրը և ցուցակի 

օրինակը ներկայացնելուց հետո կամ դատարանի որոշմամբ: Փաստաթուղթը 

վերադարձվում է դրա հանձնողին պահելու ժամկետը լրանալու օրը՝ փաստաթուղթը 

հանձնողի կողմից տրված հասցեով: Այս դեպքում փաստաթուղթը վերադարձնելու հետ 

կապված նոտարի ծախսերը փոխհատուցում է դա հանձնողը: Եթե նոտարի կողմից 

պահվող փաստաթղթի ժամկետը լրանալուց հետո նոտարը դա ուղարկել է 

փաստաթուղթը հանձնողի կողմից նշված հասցեով, սակայն ոչ նրա մեղքով այն 



հնարավոր չի եղել հանձնել դրա հանձնողին, ապա նոտարը պատասխանատվություն 

չի կրում այդ փաստաթղթի հետագա պահպանման համար: 

 

26. ՆՈՏԱՐԻԱՏԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ: 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ: 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ 

  

255. Օրենքի 75-րդ հոդվածին համապատասխան` օտարերկրյա քաղաքացիները 

և քաղաքացիություն չունեցող անձինք Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների 

հետ հավասար իրավունք ունեն դիմելու Արցախի Հանրապետության նոտարական 

գրասենյակներին: Oտարերկրյա կազմակերպություններն իրավունք ունեն դիմելու 

Արցախի Հանրապետության նոտարական գրաuենյակներին: 

256. Նոտարը, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը, միջազգային 

պայմանագրերին համապատասխան, կիրառում է օտարերկրյա իրավունքի նորմեր: 

Նոտարը ընդունում է օտարերկրյա իրավունքի պահանջներին համապատասխան 

կազմված փաստաթղթեր, եթե դա չի հակասում Արցախի Հանրապետության օրենքին 

կամ միջազգային պայմանագրերին: 

257. Նոտարները վավերացնում են այլ երկրներում գույքային և այլ 

քաղաքացիական գործեր վարելու համար Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց անունից տրվող 

լիազորագրերը, որոնք կապված են` ժառանգական իրավունքները ձևակերպելու, 

ժառանգությունից հրաժարվելու, գույքի օգտագործման և կառավարման իրավունքի, 

ինչպես նաև սեփականության իրավունքի` ներառյալ գույքի նկատմամբ 

իրավունքների ծագման, փոփոխման, դադարեցման, ինչպես նաև 

ամուսնաընտանեկան գործեր վարելու ու օրենքով չարգելված այլ գործողություններ 

կատարելու հետ: 

258. Oրենքի 76-րդ հոդվածի համաձայն` օտարերկրյա քաղաքացու կամ 

քաղաքացիություն չունեցող անձի մահից հետո Արցախի Հանրապետության 

տարածքում մնացած գույքի կամ Արցախի Հանրապետության քաղաքացու մահից 

հետո օտարերկրյա քաղաքացուն հասանելիք գույքի պահպանության, ինչպես նաև 

այդպիսի գույքի նկատմամբ ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալու հետ 

կապված գործողություններն իրականացվում են Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությանը համապատասխան: 

259. Տեղեկություն ստանալով այն օտարերկրյա պետության քաղաքացու կամ 

քաղաքացիություն չունեցող անձի մահվան մասին, որի հետ Արցախի 

Հանրապետությունը կնքել է ժառանգական գույքի պահպանության նորմեր 

պարունակող միջազգային պայմանագիր, նոտարական գրասենյակները, 

ղեկավարվելով համապատասխան պայմանագրով, այն դեպքում, երբ Արցախի 

Հանրապետության տարածքում կա մահացածի գույք, անհրաժեշտ միջոցներ են 

ձեռնարկում ժառանգական գույքի պահպանության ուղղությամբ, որոշում են 

ժառանգական գույքի չափը և արժեքը, ժառանգների շրջանակը, ստուգում են, թե կա 

արդյոք կտակ և, սույն կարգին համապատասխան, այդ մասին անմիջապես հաղորդում 

են նախարարին և Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն: 

Եթե միջազգային պայմանագրով ժառանգական գործի վարույթը վերապահված է 

օտարերկրյա պետության իրավասությանը, որի քաղաքացին է մահացածը, ապա 

շարժական ժառանգական գույքը նոտարական գրասենյակի կողմից կարող է հանձնվել 

այդ պետության դիվանագիտական կամ հյուպատոսական ներկայացուցչությանը` 

վերջինիս պահանջով: 

260. Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին 

համապատասխան` այն դեպքում, երբ օտարերկրյա պետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված ձևով կազմված կտակը կտակարարի մահից հետո բացելու և 

հրապարակելու համար հանձնվում է նոտարական գրասենյակներին, նոտարը 

հրապարակում է կտակի բովանդակությունը` կազմելով արձանագրություն կտակի 

վիճակի և բովանդակության մասին: Արձանագրության մեջ ցույց է տրվում կտակը 

կազմելու ամսաթիվը, այն ներկայացնող անձի անունը, փաստաթղթի վիճակը` արդյոք 

այն ներկայացվել է կնքված, թե բաց, եղել են արդյոք նրանում ջնջումներ, ուղղումներ 

կամ այլ թերություններ, արձանագրությունը ստորագրվում է նոտարի և կտակը 

ներկայացնող անձի կողմից: Այդ անձանց կողմից ստորագրվում է նաև կտակի 

յուրաքանչյուր էջը: Եթե կտակը պահվել է նոտարի մոտ կնքված վիճակում, վերը նշված 

բոլոր գործողությունները նոտարը կատարում է անձամբ: 



261. Այլ պետությունների իրավասու մարմինների պաշտոնատար անձանց 

մասնակցությամբ կազմված կամ նրանց կողմից տրված փաստաթղթերը նոտարն 

ընդունում է, եթե դրանք սահմանված կարգով վավերացրել են Արցախի 

Հանրապետության հյուպատոսական մարմինները, բացառությամբ միջազգային 

պայմանագրերով նախատեսված դեպքերի: 

262. Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին 

համապատասխան` Արցախի Հանրապետության նոտարական գրասենյակները 

կատարում են օտարերկրյա համապատասխան մարմինների 

հանձնարարությունները` առանձին նոտարական գործողություններ կատարելու 

մասին և առանձին նոտարական գործողություններ կատարելու վերաբերյալ 

հանձնարարություններով դիմում են օտարերկրյա մարմիններին: 

263. Օտարերկրյա մարմինների հետ Արցախի Հանրապետության նոտարական 

գրասենյակներն իրենց հարաբերություններն իրականացնում են նախարարության 

միջոցով: 

Իրավական օգնության վերաբերյալ պայմանագրերով և այլ միջազգային 

համաձայնագրերով նախատեսված դեպքերում նոտարական գրասենյակները 

անմիջականորեն կապվում են հյուպատոսական ներկայացուցիչների հետ, եթե տվյալ 

հյուպատոսական ներկայացուցչի հյուպատոսական օկրուգը կապված է նրանց 

ծառայական գործունեության շրջանի հետ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«6» ապրիլի 2020թ.            N 118-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ  

ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 21-րդ 

հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և անհատ ձեռնարկատեր 

Արմենուհի Հարությունյանի դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2018 թվականի ապրիլի 16-ին 

դեղատնային գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Արմենուհի 

Հարությունյանին տրված թիվ Ա-XX-000317 լիցենզիան:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) անհատ ձեռնարկատեր Արմենուհի Հարությունյանի լիցենզիայի 

բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

  

  

   

 

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«17» ապրիլի 2020թ.            N 126-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՌՈՒՄԵԼԼԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ ՏՐՎԱԾ  

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 21-րդ 

հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և անհատ ձեռնարկատեր 

Ռումելլա Հարությունյանի դիմումը. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2015 թվականի ապրիլի 13-ին 

դեղատնային գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Ռումելլա 

Հարությունյանին տրված թիվ Ա-XX-000279 լիցենզիան:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) անհատ ձեռնարկատեր Ռումելլա Հարությունյանի լիցենզիայի 

բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

  

   

 

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«20» ապրիլի 2020թ.            N 127-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

«ՎԱԷԼԷՄ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

 ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի պահանջներով. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ    ԵՄ` 

 

1. «ՎԱԷԼԷՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

(հասցե` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 

12/60) հայտը բավարարել և տալ դեղատնային գործունեություն (դեղատնային 

կրպակ) իրականացնելու համար լիցենզիա: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի  իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել տրված լիցենզիայի  մասին  տեղեկության գրանցումը  

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

  

   

 

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«06»  մարտի 2020թ.        N 78-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության քաղաքա-

շինության բնագավառի գործունեության տեսակներով լիցենզավորող 

հանձնաժողովի 05.03.2020թ. եզրակացությունը (կցվում է) և ղեկավարվելով 

«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ 

պարբերության պահանջներով, 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1. Ներքոնշյալ ընկերությանը տրամադրել լիցենզիա` ԱՀ տարածքում 

քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան գործունեության 

տեսակով զբաղվելու համար: 

 

 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. 

Հարությունյանի վրա: 

  

 

 

 

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը  

և գտնվելու վայրը 

Գործունեության տեսակը  

1 
«ԱՎՅՈՒՆ» ՍՊԸ ք. Ստեփ. Գ. 

Նժդեհ, տուն 24 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«06» մարտի 2020թ.        N 79-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

լիցենզավորող հանձնաժողովի 05.03.2020թ. եզրակացությունը և 

ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին 

կետի 7-րդ ենթակետի և 7-րդ կետի պահանջներով 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1. Դադարեցնել ներքոնշյալ ընկերության տրամադրած լիցենզիայի 

գործունեությունը` 

 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը  

և գտնվելու վայրը 

Լիցենզիայի 

համարը 

Քաղաքաշինության բնագավառի  

գործունեության տեսակը  

1 

«ՆԱՑԻՈՆԱԼ» ՍՊԸ ք. 

Ստեփ, Ն. Ստեփանյան 

9ա/2 

ՔՓՄ-1065 

Քաղաքաշինական 

փաստաթղթերի մշակում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, 

հասարակական և 

արտադրական 

 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. 

Հարությունյանի վրա: 

  

 

 

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                  Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«13» մարտի 2020թ.        N 83-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով լիցենզավորող 

հանձնաժողովի 12.03.2020թ. եզրակացությունը (կցվում է) և ղեկավարվելով 

«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ 

պարբերության պահանջներով, 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1. Ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրել լիցենզիաներ` ԱՀ 

տարածքում քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան 

գործունեության տեսակով զբաղվելու համար: 

 

 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. 

Հարությունյանի վրա: 

  

 

 

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                                            Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը 

և գտնվելու վայրը 

Գործունեության տեսակը 

1 

«ՎՅԱՉԵՍԼԱՎ» ՍՊԸ 

ք. Ստեփ., Անդրանիկի փ.,  

տուն 2 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական 

2 

«ԱԿՑԵՆՏ» ՍՊԸ ք. Ստեփ. 

Բաղրամյան փող, շենք 1 բն 

31 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական 

3 
«ՍՏՎԵՐ» ՍՊԸ ք. Ստեփ, 

Ազատամարտիկների 21/57 

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի 

մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝ 

բնակելի, հասարակական և 

արտադրական 



 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«13» մարտի 2020թ.        N 84-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

լիցենզավորող հանձնաժողովի 12.03.2020թ. եզրակացությունը և 

ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին 

կետի 7-րդ ենթակետի և 7-րդ կետի պահանջներով 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1. Դադարեցնել ներքոնշյալ ընկերության տրամադրած լիցենզիայի 

գործունեությունը` 

 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը  

և գտնվելու վայրը 

Լիցենզիայի 

համարը 

Քաղաքաշինության բնագավառի  

գործունեության տեսակը  

1 

«ԱԿՎԱՍԻՍՏԵՄ» ՍՊԸ 

ք. Ստեփ, 

Ազատամարտիկների 

20/12 

ՇԻ-1042 

Շինարարության իրականացում, 

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ 

հիդրոտեխնիկական 

 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. 

Հարությունյանի վրա: 

  

 

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                                       Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«20»  մարտի 2020թ.        N 91-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով լիցենզավորող 

հանձնաժողովի 19.03.2020թ. եզրակացությունը (կցվում է) և ղեկավարվելով 

«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ 

պարբերության պահանջներով, 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1. Ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրել լիցենզիաներ` ԱՀ 

տարածքում քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան 

գործունեության տեսակով զբաղվելու համար: 

 

 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. 

Հարությունյանի վրա: 

  

 

 

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը 

և գտնվելու վայրը 

Գործունեության տեսակը 

1 

«ԱՎՏՈԲԱՆ» ՍՊԸ 

ք. Ստեփ, Հեքիմյան փող,  

շենք 8ա/23 

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի 

մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, 

հասարակական և արտադրական 

2 
«ՊՐՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ ք. Ստեփ, 

Պ. Սևակ 22 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, 

հասարակական և արտադրական 

3 
Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«20» մարտի 2020թ.        N 92-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

լիցենզավորող հանձնաժողովի 19.03.2020թ. եզրակացությունը և 

ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին 

կետի 7-րդ ենթակետի և 7-րդ կետի պահանջներով 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1. Դադարեցնել ներքոնշյալ ընկերության տրամադրած լիցենզիայի 

գործունեությունը` 

 

N 

Լիցենզավորվող 

անձի անվանումը  

և գտնվելու վայրը 

Լիցենզիայի 

համարը 

Քաղաքաշինության բնագավառի  

գործունեության տեսակը  

1 

«ԼԱՌՄՍ» ՍՊԸ ք. 

Ստեփ, Բեկզադյան 

39 

ՇԻ-910 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, 

հասարակական և արտադրական 

 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. 

Հարությունյանի վրա: 

 

 

  

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                                   Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«27» մարտի 2020թ.        N 100-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով լիցենզավորող 

հանձնաժողովի 26.03.2020թ. եզրակացությունը (կցվում է) և ղեկավարվելով 

«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ 

պարբերության պահանջներով, 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1. Ներքոնշյալ ընկերությանը տրամադրել լիցենզիա` ԱՀ տարածքում 

քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան գործունեության 

տեսակով զբաղվելու համար: 

 

 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. 

Հարությունյանի վրա: 

 

 

  

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                                         Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը  

և գտնվելու վայրը 

Գործունեության տեսակը  

1 

«ՎԵՍՏ» ՍՊԸ ք. Ստեփ, Ա 

Մկրտչյան փող,  

շ 14բ/4 

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում, 

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ 

բնակելի, հասարակական և արտադրական 


