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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ  

ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ելնելով իշխանության ճյուղերի լիազորությունների հավասարակշ-

ռումը կատարելագործելու, հանրային կառավարման արդյունավետությունը 

բարձրացնելու անհրաժեշտությունից և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապե-

տության Սահմանադրության 93-րդ հոդվածի 7-րդ կետով՝ ո ր ո շ ու մ եմ. 

1. Ստեղծել Արցախի Հանրապետության Նախագահին առընթեր 

սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով:   

2. Հաստատել՝ 

1) Արցախի Հանրապետության Նախագահին առընթեր սահմանադ-

րական բարեփոխումների հանձնաժողովի անհատական կազմը` համաձայն 

N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության Նախագահին առընթեր սահմանադ-

րական բարեփոխումների հանձնաժողովի գործունեության կարգը՝ 

համաձայն N 2 հավելվածի.  

3. Հանձնաժողովին՝ եռամսյա ժամկետում Արցախի Հանրապետության 

Նախագահին ներկայացնել Արցախի Հանրապետության սահմանադրական 

բարեփոխումների հայեցակարգը: 

4. Հանձնաժողովի քարտուղար նշանակել Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի վերահսկողական ծառայության պետաիրավական ոլորտի 

վերահսկողության բաժնի վարիչ Լուսինե Բարխուդարյանին: 

5. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

                                                                                                   Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

                                                                                                                                      

2022թ. հունվարի 31 

Ստեփանակերտ 

ՆՀ-269-Ն 
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       Հավելված N 1 

                                                                                  Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

2022 թվականի հունվարի 31-ի ՆՀ-269-Ն հրամանագրի 

 

 

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ  

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

 

Արայիկ Լազարյան 

 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

աշխատակազմի կառավարության գործերի 

կառավարչության պետ (հանձնաժողովի նախագահ) 

 

Գայանե Գրիգորյան Արցախի Հանրապետության Բարձրագույն դատական 

խորհրդի նախագահ (համաձայնությամբ)  

 

Ժիրայր Միրզոյան Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարար 

 

Սրբուհի Արզումանյան Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ   

 

Արթուր Հարությունյան Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի «Ազատ 

Հայրենիք-ՔՄԴ» խմբակցության ղեկավար 

(համաձայնությամբ) 

 

Գագիկ Բաղունց Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

«Միասնական հայրենիք» խմբակցության ղեկավար 

(համաձայնությամբ) 

 

Հակոբ Հակոբյան Արցախի «Արդարություն» կուսակցության 

համանախագահ (համաձայնությամբ) 

 

Արթուր Մոսիյան Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի «Հայ 

Հեղափոխական Դաշնակցություն» խմբակցության 

ղեկավար (համաձայնությամբ) 

 

Աշոտ Ղուլյան Արցախի Ժողովրդավարական Կուսակցության 

Կենտրոնական խորհրդի նախագահ 

(համաձայնությամբ) 

 

Կարեն Դանիելյան      իրավաբան (համաձայնությամբ): 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                     Կ.ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

                                                                                  Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

2022 թվականի հունվարի 31-ի ՆՀ-269-Ն հրամանագրի 

 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով սահմանվում են Արցախի Հանրապետության Նախագահին 

առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի (այսուհետ՝ 

հանձնաժողով) խնդիրները, գործառույթները և գործունեության կազմակերպումը: 

2. Հանձնաժողովի նախագահը, անդամները և քարտուղարը գործում են 

հասարակական հիմունքներով: 

3. Հանձնաժողովի լիազորությունները դադարում են Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի կողմից սահմանադրական բարեփոխումների 

հայեցակարգին հավանություն տալու օրը: 

  

2. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  

4. Հանձնաժողովի հիմնական խնդիրն է սահմանադրական բարեփոխումների 

հայեցակարգի մշակումը:  

5. Հանձնաժողովը՝  

1) քննարկում է սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի 

վերաբերյալ առաջարկություններն ու միջնորդությունները. 

2) անհրաժեշտության դեպքում կարող է ստեղծել աշխատանքային խմբեր. 

3) հանձնաժողովի աշխատանքներին կարող է ներգրավել մասնագետներ, 

ստանալ մասնագիտական կարծիքներ. 

4) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ու 

պաշտոնատար անձանցից կարող է ստանալ իր գործունեության համար անհրաժեշտ 

տեղեկություններ. 

5) սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի վերաբերյալ 

անցկացնում է հանրային քննարկումներ.  

6) հաստատում է հանձնաժողովի նիստերի օրակարգը. 

7) հաստատում է հանձնաժողովի աշխատանքային ծրագիրը. 

8) ապահովում է հանձնաժողովի աշխատանքների լուսաբանումը և 

հրապարակայնությունը: 

6. Հանձնաժողովի նախագահը` 

1) ղեկավարում է հանձնաժողովի գործունեությունը. 

2) հրավիրում և վարում է հանձնաժողովի նիստերը. 

3) կազմակերպում է քննարկումներ շահագրգիռ մարմինների, անձանց և 

կազմակերպությունների մասնակցությամբ. 

4) ներկայացնում է հանձնաժողովն այլ մարմինների և կազմակերպությունների 

հետ հարաբերություններում. 

5) պարբերաբար Արցախի Հանրապետության Նախագահին է ներկայացնում 

հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ հաղորդումներ. 

6) Արցախի Հանրապետության Նախագահին է ներկայացնում հանձնաժողովի 

կողմից մշակված սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը:  

  

3. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

  

7. Հանձնաժողովի գործունեության սկզբունքներն են` կոլեգիալությունը, 

թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը: 

8. Հանձնաժողովի գործունեությունն իրականացվում է նիստերի միջոցով՝ ըստ 

հանձնաժողովի կողմից հաստատված աշխատանքային ծրագրի: 
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9. Հանձնաժողովի նիստերը գումարվում են հանձնաժողովի նախագահի կամ 

հանձնաժողովի անդամների մեկ երրորդի նախաձեռնությամբ` ըստ 

անհրաժեշտության: 

10. Հանձնաժողովի նիստերը վարում է հանձնաժողովի նախագահը կամ նրա 

հանձնարարությամբ` հանձնաժողովի անդամներից մեկը: Հանձնաժողովի նիստի 

օրակարգը և քննարկվելիք հարցերի վերաբերյալ անհրաժեշտ նյութերը, որպես կանոն, 

հանձնաժողովի անդամներին են հանձնվում ոչ ուշ, քան նիստից երկու օր առաջ: 

11. Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե ներկա է հանձնաժողովի 

անդամների կեսից ավելին: Հանձնաժողովի նիստերի վերաբերյալ կազմվում է 

արձանագրություն, որը ստորագրում է նիստը նախագահողը: 

12. Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ՝ 

հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամների ձայների մեծամասնությամբ: 

13. Եթե հանձնաժողովի որևէ անդամ հանձնաժողովի ընդունած որոշման 

վերաբերյալ ունի հատուկ կարծիք, ապա նրա ցանկությամբ այն գրավոր կցվում է 

հանձնաժողովի որոշմանը: 

14. Հանձնաժողովի թույլտվությամբ հանձնաժողովի նիստերին կարող են 

մասնակցել այլ անձինք, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ: 

15. Հանձնաժողովը սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը 

հաստատելուց առաջ կազմակերպում է դրա ամփոփիչ հանրային քննարկում:  

16. Հանձնաժողովի բնականոն գործունեությունն ապահովում է քարտուղարու-

թյունը, որի գործառույթներն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչությունը:  

17. Քարտուղարությունը՝ 

1) նախապատրաստում է հանձնաժողովի նիստի օրակարգին վերաբերող 

նյութերը և կազմակերպում դրանց տրամադրումը հանձնաժողովի անդամներին. 

2) ապահովում է հանձնաժողովի որոշումների նախագծերի կազմումը. 

3) կազմակերպում է նիստերի արձանագրումը թղթային և էլեկտրոնային 

տարբերակներով. 

4) վարում է հանձնաժողովի գործավարությունը. 

5) արձանագրում է հանձնաժողովին ներկայացված առաջարկությունները և 

պահպանում դրանք. 

6) գրանցում է հանձնաժողովի անդամների գրավոր ներկայացրած հատուկ 

կարծիքները. 

7) կազմակերպում է հանձնաժողովի որոշումների տրամադրումը 

հանձնաժողովի անդամներին, շահագրգիռ մարմիններին, հանձնաժողովի նախագահի 

հանձնարարությամբ` այլ անձանց և կազմակերպությունների. 

8) հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն է 

տրամադրում շահագրգիռ անձանց և կազմակերպություններին. 

9) իրականացնում է հանձնաժողովի գործունեության իրականացման հետ 

կապված տեխնիկական, կազմակերպական և ընթացիկ աշխատանքները: 

18. Հանձնաժողովի քարտուղարը` 

1) խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում է հանձնաժողովի 

նիստերին. 

2) համակարգում է աշխատանքային խմբերի և մասնագետների 

աշխատանքները.  

3) ամփոփում է աշխատանքային խմբերի և մասնագետների 

եզրակացությունները, տեղեկանքները և դրանք ներկայացնում հանձնաժողովին. 

4) ամփոփում է սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի 

վերաբերյալ առաջարկություններն ու դիտողությունները և դրանք ներկայացնում 

հանձնաժողովին.  

5) իր գործառույթներն իրականացնում է հանձնաժողովի քարտուղարության 

օժանդակությամբ: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                           Կ.ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

 

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ՆԿ-9-Ն ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 9-րդ  

հոդվածի 3-րդ մասը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ  

հոդվածը՝ ո ր ո շ ու մ  եմ. 

 

1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի 

13-ի «Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը հաստատելու  

մասին» ՆԿ-9-Ն կարգադրությամբ հաստատված հավելվածում (այսուհետ՝ 

հավելված) կատարել հետևյալ լրացումներն ու փոփոխությունները. 

1) հավելվածը լրացնել հետևյալ քաղաքացիական ծառայության 

պաշտոնների անձնագրերով՝ 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության ղեկավարի տեղակալի պաշտոնի անձնագիր N 19.2». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացի-

ների դիմումների բաժնի  գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 54.2». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ֆինանսա-

տնտեսական  բաժնի գլխավոր  մասնագետի պաշտոնի անձնագիր  N 54.3». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի արարողա-

կարգի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 84.2». 

2) հավելվածից հանել հետևյալ քաղաքացիական ծառայության 

պաշտոնների անձնագրերը՝ 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի 

քաղաքացիների ընդունելության և  զանգերի բաժնի  գլխավոր  մասնագետի 

պաշտոնի  անձնագիր  N 53». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ֆինանսա-

տնտեսական  բաժնի առաջատար  մասնագետի պաշտոնի անձնագիր  N 59»: 

2. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, իսկ դրա 1-ին կետի 1-ին ենթակետի 

վերջին պարբերությունը՝ 2022 թվականի փետրվարի 22-ից:  
 
 

 

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 
2022թ. հունվարի 31 

Ստեփանակերտ 

ՆԿ-2-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

12 հունվարի 2022թ.                                                              N 6-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 29-Ի N 502-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

   

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016 

թվականի օգոստոսի 29-ի «Մեխանիկական եղանակով մատակարարվող 

ոռոգման ջրի համար ծախսված էլեկտրաէներգիայի արժեքի 

սուբսիդավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 12-ի N 54-Ն 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 502-Ն որոշման 1-ին կետով 

հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝ 

1) 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում «գյուղատնտեսության 

նախարարությունը (այսուհետ՝ նախարարություն)» բառերը փոխարինել 

«ջրային կոմիտեն (այսուհետ՝ կոմիտե)» բառերով. 

2) 8-րդ, 9-րդ, 11-րդ և 12-րդ կետերում «նախարարություն» բառը և դրա 

համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «կոմիտե» բառով և դրա 

համապատասխան հոլովաձևերով.  

3) 14-րդ և 16-րդ կետերում «Նախարարությունը» բառը փոխարինել 

«Կոմիտեն» բառով։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

17 հունվարի 2022թ.                                                              N 17-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 4-Ի N 581-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք  ընդունելով  «Պետական  կառավարչական  հիմնարկների մասին»  

օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ժգ» ենթակետը և «Նորմատիվ իրավական  

ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության   

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

աշխատակազմի ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության 

պետական տեսչության կանոնադրությունը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի հունիսի 4-ի «Արցախի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի ջրային 

համակարգերի օգտագործման և պահպանության պետական տեսչությունը և 

Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 

աշխատակազմի գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչությունը 

վերանվանելու, կանոնադրությունները հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 807-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 581-Ն որոշման 2-րդ 

կետի 1-ին ենթակետը և դրանով հաստատված N 1 հավելվածը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունվարի 17-ի N 17-Ն  որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ 

  

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտեի (այսուհետ` կոմիտե) 

աշխատակազմի ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության պետական 

տեսչությունը (այսուհետ` տեսչություն) կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված 

ստորաբաժանում է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 

դեպքերում իրականացնում է վերահսկողական գործառույթներ և կիրառում 

պատասխանատվության միջոցներ ջրային համակարգերի բնագավառում` հանդես 

գալով Արցախի Հանրապետության անունից: 

2. Տեսչությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը 

դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

Տեսչությունը գործում է իր կանոնադրության համաձայն, որը, Արցախի 

Հանրապետության ջրային կոմիտեի նախագահի «այսուհետ՝ կոմիտեի նախագահ»  

ներկայացմամբ, հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Տեսչության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության 

օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և 

կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, 

ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և սույն 

կանոնադրությամբ: 

4. Տեսչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: 

5. Տեսչությունն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 

դեպքերում իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերել և 

իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտակա-

նություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

6. Տեսչությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և 

կոմիտեի աշխատակազմի հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: 

 

2. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  

7. Տեսչության  խնդիրներն են` 

1) պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի 

շահագործման ու պահպանման բնականոն պայմանների ապահովումը և 

վերահսկողության իրականացումը. 

2) պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի անվտանգ 

և անխափան օգտագործման ու պահպանման պայմանների ապահովումը և 

վերահսկողության իրականացումը: 

  

3. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

8. Տեսչությունն իր նպատակների ու խնդիրների իրականացման համար 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հսկողություն է 

իրականացնում ջրային համակարգերի պահպանման անվտանգ և արդյունավետ 

շահագործման նկատմամբ և վերահսկողություն է իրականացնում՝ 

1) ջուրը՝ ջրամատակարարման և ջրօգտագործման կանոնների խախտմամբ 

օգտագործելու (այդ թվում՝ ինքնակամ օգտագործելու), ջուրն անտնտեսվար 
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օգտագործելու, ինքնագլուխ հիդրոտեխնիկական շինարարական աշխատանքներ 

կատարելու նկատմամբ (ջրային համակարգերի մասով). 

2) ջրային համակարգերը և հարմարանքները, այդ թվում՝ ջրամատակարարման 

համակարգերի, բազմաբնակարան շենքերի մուտքագծերի, բնակարանների ու 

անհատական բնակելի տների ջրաչափերը, չափիչ-կարգավորիչ սարքերը վնասելու, 

չկապարակնքելու, կապարակնիքները փոխելու (կեղծելու) կամ դիտավորյալ 

պոկելու, օգտագործման կանոնները խախտելու նկատմամբ. 

3) ջրային համակարգերի սանիտարական պահպանման և անօտարելի 

գոտիները խախտելու նկատմամբ. 

4) արտակարգ իրավիճակ առաջացնող հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների 

անվտանգության նորմերը խախտելու կամ դրանց ցուցանիշները նվազեցնելու 

նկատմամբ. 

5) ջրային համակարգերի վիճակի վրա ազդող ինքնակամ աշխատանքներ 

կատարելու նկատմամբ. 

6) ռեկրեացիայի և սպորտի համար ջրային ռեսուրսներից օգտվելու կանոնները 

(պայմանները) խախտելու նկատմամբ (ջրային համակարգերի մասով)։ 

9. Տեսչությունը ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության հետ 

կապված իրավահարաբերությունների սուբյեկտների մոտ իրականացնում է 

տեսչական ստուգումներ: 

10. Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ տեսչությունը հայտնաբերված 

ապօրինությունների և խախտումների վերաբերյալ իրականացնում է վարչական 

վարույթ և հետագայում դրանց կանխարգելման նպատակով կիրառում 

համապատասխան միջոցներ, այդ թվում՝ նախազգուշացում, զգուշացում, չափիչ-

կարգավորիչ սարքավորումների կապարակնքում, և սահմանված կարգով տալիս 

հանձնարարականներ: 

11. Տեսչությունն իրականացնում է նաև Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով կոմիտեին վերապահված 

վերահսկողական բնույթի այլ գործառույթներ։ 

 

4. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

12. Տեսչությունը կառավարում և նրա գործունեությունը համակարգում է 

կոմիտեի նախագահը: 

13. Տեսչությունը ղեկավարում է տեսչության պետը, որը պաշտոնի նշանակվում 

և պաշտոնից ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով 

սահմանված կարգով: Տեսչության պետն ի պաշտոնե Արցախի 

Հանրապետության ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության գլխավոր 

պետական տեսուչն է: 

14. Տեսչության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, 

կոմիտեի և սույն կանոնադրություններով, ինչպես նաև իրավական այլ ակտերով ու 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

15. Տեսչության պետը պատասխանատու է ջրային համակարգերի 

օգտագործման և պահպանության բնագավառում վերահսկողական գործառույթների 

իրականացման ու պատասխանատվության միջոցների կիրառման, ինչպես նաև 

դրանց` Արցախի Հանրապետության օրենքներին և իրավական այլ ակտերին 

համապատասխանության համար: 

16. Տեսչության պետը հաշվետու է կոմիտեի նախագահին, իսկ 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով սահմանված կարգով` նաև կոմիտեի 

աշխատակազմի ղեկավարին: 

17. Տեսչության պետը` 

1) ղեկավարում է տեսչության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է 

տեսչության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար. 

2) օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված 

գործունեության բնագավառի նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ 

առաջարկություններ է ներկայացնում կոմիտեի նախագահին. 

3) իր իրավասության սահմաններում արձակում է կարգադրություններ և տալիս 

ցուցումներ ու հանձնարարականներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի 
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Հանրապետության և տեսչության անունից, ինչպես նաև տալիս է տեսչության անունից 

հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով. 

4) իր իրավասության սահմաններում կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարին 

ներկայացնում է առաջարկություններ տեսչության աշխատողների նկատմամբ 

խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի միջոցների կիրառման վերաբերյալ. 

5) կոմիտեի նախագահին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն 

տեսչության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին. 

6) ապահովում է կոմիտեի նախագահի ցուցումների և հանձնարարականների 

կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում նրան. 

7) սահմանում է տեսչության մասնագետների իրավասությունները. 

8) լսում է տեսչության մասնագետների գործունեության մասին 

հաշվետվությունները, քննարկում դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները. 

9) վերահսկողություն է իրականացնում տեսչության մասնագետների 

օգտագործմանը հանձնված պետական սեփականության նկատմամբ. 

10) կոմիտեի նախագահին է ներկայացնում  առաջարկություններ տեսչության 

կառուցվածքի և աշխատողների թվի, ինչպես նաև` խորհրդակցական մարմիններ 

ստեղծելու վերաբերյալ. 

11) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ. 

12) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

18. Տեսչության պետի բացակայության դեպքում այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 

տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված` փոխարինող քաղաքացիական 

ծառայողը` «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

  

5. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

19. Օրենքով, իրավական այլ ակտերով, կոմիտեին և սույն կանոնադրությամբ 

տեսչությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ 

իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրա 

մասնակցությունն ապահովում է կոմիտեի աշխատակազմը: 

20. Տեսչության աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են: 

21. Տեսչության վերակազմակերպման ու նրա գործունեության դադարեցման 

կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով և իրավական այլ ակտերով: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

19 հունվարի 2022թ.                                                              N 24-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԾԱՂԿԱՇԱՏ 

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ 

 ՈՐՈՇ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  ԲԱՑԱՌԻԿ ԳԵՐԱԿԱ  

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 104-րդ հոդվածը և 

«Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության 

օտարման մասին» օրենքի 4-րդ և 7-րդ հոդվածները` Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Արցախի Հանրապետությունում ֆրանսիական խաղողագործության 

զարգացման նպատակով սույն որոշման հավելվածում նշված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատ գյուղական համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող տարածքների նկատմամբ ճանաչել 

բացառիկ` գերակա հանրային շահ` հետևյալ հիմնավորումներով. 

1) սույն որոշման 1-ին կետում նշված Արցախի Հանրապետությունում 

ֆրանսիական խաղողագործության զարգացման անհրաժեշտությունը 

գերակայում է oտարվող սեփականության սեփականատերերի (օգտատերերի)  

շահերից, քանի որ այն նպատակ է հետապնդում  հաղթահարել Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով առաջացած սոցիալական և տնտեսական աղետը, ստեղծել 

հնարավորինս բարենպաստ պայմաններ տնտեսության զարգացման և նոր 

աշխատատեղերի ստեղծման համար, ինչն իր հերթին հնարավորություն 

կստեղծի կանխել Արցախի Հանրապետությունից բնակչության արտագաղթը. 

2) սույն որոշման 1-ին կետում նշված նպատակի արդյունավետ 

իրականացումը չի կարող ապահովվել առանց նշված սեփականության 

oբյեկտների oտարման, քանի որ պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով  Արցախի Հանրապետության կրած տարածքային  կորուստների 

պատճառով Արցախի Հանրապետությունում առաջացել է խոշոր 

տնտեսավարողների գործունեությունը ծավալելու համար նախատեսված 

հողատարածքների դեֆիցիտ, իսկ սույն որոշման հավելվածում ներառված 

հողատարածքները համապատասխանում են ֆրանսիական տեսակի խաղողի 

մշակման համար անհրաժեշտ պայմաններին և կարող են ավելի 

արդյունավետ օգտագործվել հենց այդ նպատակով.  

3) սույն որոշման հավելվածում նշված տարածքների նկատմամբ 

ճանաչված բացառիկ` գերակա հանրային շահը չհիմնավորված վնաս չի 

պատճառում նշված տարածքների սեփականատերերին (օգտատերերին): 

2. Սահմանել, որ` 

1) բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքների ձեռք 

բերող է հանդիսանում Արցախի Հանրապետությունը, որի անունից հանդես է 

գալիս Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարությունը. 

2) uեփականության oտարման գործընթացն uկuելու վերջնական 

ժամկետ է uահմանվում uույն որոշման հրապարակման oրվանից ոչ ուշ, քան 

վեց ամիuը. 
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3) oտարման գործառույթների իրականացման աշխատանքների 

համակարգող և պատաuխանատու պետական լիազորված մարմինը Արցախի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարությունն է:  

3. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարին` 

1) uույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող յոթ օրվա ընթացքում 

այն պատշաճ ձևով ուղարկել oտարվող uեփականության 

uեփականատերերին (օգտատերերին). 

2) ապահովել uույն որոշմամբ uահմանված բացառիկ` գերակա 

հանրային շահ ճանաչված օբյեկտների նկատմամբ uույն որոշումից բխող 

գույքային իրավունքների պետական գրանցումը` oրենuդրությամբ 

uահմանված կարգով ու ժամկետներում` uույն որոշմամբ uահմանված ձեռք 

բերողի uեփական միջոցների հաշվին: 

4. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող oրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունվարի 19-ի N 24–Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ 
  

Հ/հ 
Սեփականատիրոջ (օգտատիրոջ) 

անուն, ազգանունը 
Հողատեսքը 

Հողամասի 

հասցեն 

Մակերեսը 

(հա) 

Վկայականի 

համարը 

Ծածկագիրը              

(հին քարտեզ) 

Ծածկագիրը              

(նոր քարտեզ) 

1 Մակեդոն Արտեմի Միրզոյան վարելահող Ծաղկաշատ համայնք 0,49   02-018-0102-033 

2 Էլդար Սավադի Սարուխանյան վարելահող Ծաղկաշատ համայնք 1,167   02-018-0102-032 

3 

Նիկոլայ Այդինի Ավանեսյան 

վարելահող Ծաղկաշատ համայնք 2.09 

 

 

 

020069 

 

 

 

02-018-194-023 

 

 

 

02-018-0102-0031 

Դորա Սուրենի Ավանեսյան 

Էդիկ Նիկոլայի Ավանեսյան 

Ռուզաննա Ռաֆիկի Ավանեսյան 

Արտուր Իգորի Ավանեսյան 

Ալիք Իգորի Ավանեսյան 

Դորա Իգորի Ավանեսյան 

4 Մանյա Ներսեսի Նարիմանյան վարելահող Ծաղկաշատ համայնք 0,5 020068 02-018-194-024 02-018-0102-029 

5 

Նորա Ռուբենի Բեգլարյան 

վարելահող Ծաղկաշատ համայնք 2,31 

 

 

 

 

020050 

 

 

 

 

02-018-194-021 

 

 

 

 

02-018-0102-030 

Սևակ Ռաֆիկի Բեգլարյան 

Մարինե Էդուարդի Սուլեյմանյան 

 

Նարինե Սևակի Բեգլարյան 

Զարինե Սևակի Բեգլարյան 

Նարեկ Սևակի Բեգլարյան 

Նատոն Սարգիսի Ավանեսյան 

6 Մուրադ Աթանեսի Մուսայելյան վարելահող Ծաղկաշատ համայնք 0,485   02-018-0102-027 

7 

Մանվել Սուրենի Բեգլարյան 

վարելահող Ծաղկաշատ համայնք 2,11 

 

020067 

 

02-018-194-022 

 

02-018-0102-028 Անուշ Վանյայի Բեգլարյան 

Սուրեն Մանվելի Բեգլարյան 

Սվետլանա Մանվելի Բեգլարյան 

8 Յուրիկ Սերգեյի Բադալյան վարելահող Ծաղկաշատ համայնք 2,01   02-018-0102-023 

9 Դավիթ Ալեքսանդրի Ավանեսյան վարելահող Ծաղկաշատ համայնք 1,42   02-018-0102-022 

10 

Վաչագան Ծատուրի Աղաջանյան 

վարելահող Ծաղկաշատ համայնք 1,52 

 

 

01092020-02-0005 

  

 

02-018-0102-021 
Կարինե Ալեքսանդրի Աղաջանյան 

Կարեն Վաչագանի Աղաջանյան 

Ծատուր Վաչագանի Աղաջանյան 

Վալերի Վաչագանի Աղաջանյան 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                                                                              Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

11 

Բորիս Երվանդի Սարուխանյան 

վարելահող Ծաղկաշատ համայնք 1,504 

 

 

020046 

 

 

02-018-194-013 

 

 

02-018-0102-026 
Մանյա Բենիկի Սարուխանյան 

Նելսոն Բորիկի Սարուխանյան 

Երվանդ Հայրապետի Սարուխանյան 

Նորա Ներսեսի Սարուխանյան 

12 

Ալեքսանդր Արամայիսի Մուսայելյան 

վարելահող Ծաղկաշատ համայնք 2,41 

 

 

 

10032021-02-0003 

 

 

 

 

 

 

 

02-018-0102-0025 

Ռոզա Ռազմիկի Մուսայելյան 

Անահիտ Ալեքսանդրի Մուսայելյան 

Արա Ալեքսանդրի Մուսայելյան 

Արինա Ալեքսանդրի Մուսայելյան 

Ռինա Ալեքսանդրի Մուսայելյան 

13 Գրիգորի Ալեքսանդրի Ավանեսյան վարելահող Ծաղկաշատ համայնք 1,08   02-018-0102-024 

14 

Արթուր Ալեքսանդրի Ավանեսյան 

վարելահող Ծաղկաշատ համայնք 2,278 

 

 

020044 

 

 

02-018-194-009 

 

 

02-018-0102-019 
Գալյա Բագրատի Սարգսյան 

Ալեքսանդր Արտուրի Ավանեսյան 

Նուրվարդ Արտուրի Ավանեսյան 

Արտակ Արտուրի Ավանեսյան 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

19 հունվարի 2022թ.                                                              N 25-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

սահմաններում` Ա. Առաքելյան փողոցի N 38 հասցեում գտնվող, քաղաքացու 

սեփականություն հանդիսացող՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և 

այլ արտադրական նպատակային նշանակության 0,350461 հեկտար 

արդյունաբերական օբյեկտների հողերը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել 

բնակավայրերի նպատակային նշանակության` խառը կառուցապատման 

հողերի: 

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել 

հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

25 հունվարի 2022թ.                                                              N 41-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ ՈՐՈՇ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՏԱՌԱՊՈՂ ԵՎ  

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ (ՀԱՏՈՒԿ) ԽՄԲԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ 

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի N 23-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ  

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Սոցիալական աջակցության  մասին» օրենքի  15-րդ 

հոդվածի  1-ին մասի 4-րդ կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 41-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյունը որոշում է. 
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության կողմից որոշ հիվանդություններով տառապող և 

բնակչության առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված Արցախի 

Հանրապետության որոշ քաղաքացիներին դրամական օգնություն 

տրամադրելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2013 թվականի հունվարի 29-ի «Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից որոշ հիվանդություններով 

տառապող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին դրամական 

օգնություն տրամադրելու կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի  փետրվարի 14-ի N61 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 23-Ն որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունվարի 25-ի N 41–Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ ՈՐՈՇ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՏԱՌԱՊՈՂ ԵՎ  

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ (ԱՌԱՆՁԻՆ) ԽՄԲԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ  

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

  

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից որոշ հիվանդություններով տառապող և 

բնակչության առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված Արցախի Հանրապետության 

որոշ քաղաքացիներին (այսուհետ՝ քաղաքացի) Արցախի Հանրապետության 

պետական բյուջեի, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

չարգելված այլ միջոցների հաշվին դրամական օգնություն (այսուհետ` օգնություն) 

տրամադրելու հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից 

օգնություն տրամադրվում է քաղաքացու դիմումն ընթացքավորելու և քաղաքացուն 

օգնություն տրամադրելու նպատակով Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված ներքին ընթացակարգով` 

1) սրտի վիրահատության հետ կապված հետազոտությունների, 

կորոնարոգրաֆիայի, սրտի վիրահատությունների, կորոնար անոթների 

ստենտավորման, աորտայի անևրիզմաների պատռվածքների և շերտազատումների 

վիրահատությունների, սրտի ռիթմը վարող սարքի իմպլանտացիայի, կարդիովերտեր-

դեֆիբրիլատորի իմպլանտացիայի, աբլացիայի, Սիներակի (Վ.Կավա/V.Cava) ֆիլտրի 

տեղադրման, կյանքին վտանգ սպառնացող դեպքերում նորագույն և թանկարժեք 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ Արցախի Հանրապետությունում չիրականացվող 

վիրահատությունների և Բեխտերևի հիվանդության բուժման նպատակով ձեռք բերված 

դեղորայքի անհրաժեշտ գումարի 100 տոկոսը, որը չպետք է գերազանցի 5 000 000 (հինգ 

միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը. 

2) նյարդավիրաբուժական ու ուրոլոգիական բժշկական օգնության և 

սպասարկման շրջանակներում նորագույն և թանկարժեք տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ մատուցվող ծառայությունների, ցրված սկլերոզի բուժման նպատակով 

ձեռք բերված դեղորայքի անհրաժեշտ գումարի 50 տոկոսը, որը չպետք է գերազանցի    

2 000 000 (երկու միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը. 

3) չարորակ նորագոյացությունների՝ բուժման նպատակով ձեռք բերված 

դեղորայքի (հակաուռուցքային), varian (վարիան) համալիրով հեռահար 3D կոնֆորմալ 

ճառագայթային բուժման, արյան բաղադրիչների, ձայնալարի պրոթեզավորման, 

բարդությունների ժամանակ էնդովիրաբուժական կորեկցիայի, ուռուցքային 

վիրահատությունների, ռադիոյոդթերապիայի, պոզիտրոն-էմիսիոն տոմոգրաֆիայի, 

պորտակատի տեղադրման, լաբորատոր-գործիքային և լաբորատոր-ախտորոշիչ 

հետազոտությունների անհրաժեշտ գումարի 100 տոկոսը, որը չպետք է գերազանցի      

5 000 000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը. 

4) ակնաբանական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական ու վնասվածքաբանական 

բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում նորագույն և թանկարժեք 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մատուցվող ծառայությունների, ծնկան հոդի սրսկման 

նպատակով ձեռք բերված դեղորայքի, վիրուսային հեպատիտ Բ-ի և Ց-ի 

հիվանդությամբ տառապող անձանց հետազոտությունների ու բուժման նպատակով 

ձեռք բերված հակավիրուսային դեղորայքի անհրաժեշտ գումարի 50 տոկոսը, որը 

չպետք է գերազանցի 1 000 000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը. 

5) Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված՝ կենսաթոշակի անցնելու 

կապակցությամբ պահեստ արձակված զինծառայողների, Հայրենական մեծ 

պատերազմի մասնակիցների և նրանց հավասարեցված ու Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողություններին 
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մասնակցած անձանց խոշոր հոդերի վիրահատության ժամանակ կիրառվող 

էնդոպրոթեզի անհրաժեշտ գումարի 100 տոկոսը. 

6) մինչև 18 տարեկան անձանց բուժման (որը չի իրականացվում Արցախի 

Հանրապետությունում) անհրաժեշտ գումարի 100 տոկոսը, որը չպետք է գերազանցի                   

5 000 000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը. 

7)  2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների ժամանակ վիրավորում 

ստացած անձանց բուժման անհրաժեշտ գումարի 100 տոկոսը, որը չպետք է 

գերազանցի   4 000 000 (չորս միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը. 

8) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև 

ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) 

զինծառայողների ընտանիքների անդամների (ծնողների, ամուսնու և մինչև 23 

տարեկան երեխաների) բուժման (որը չի իրականացվում Արցախի 

Հանրապետությունում) անհրաժեշտ գումարի 100 տոկոսը, որը չպետք է գերազանցի           

4 000 000 (չորս միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը: 

3. Բացառիկ դեպքերում Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարի հրամանով հաստատված հանձնաժողովը կարող է օգնություն 

տրամադրել սույն կարգում չընդգրկված հիվանդությունների բուժման դիմաց, որը 

չպետք է գերազանցի 4 000 000 (չորս միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը: 

4. Օգնությունը տրամադրվում է Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված հանձնաժողովի 

եզրակացության հիման վրա: 

5. Տարվա ընթացքում քաղաքացուն օգնություն է տրամադրվում մեկ անգամ: 

Քաղաքացին տարվա ընթացքում մեկ անգամից ավելի օգնություն կարող է ստանալ 

միայն անհետաձգելի լուծում պահանջող` կյանքի դժվարին իրավիճակներում 

հայտնվելու դեպքում: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

25 հունվարի 2022թ.                                                              N 43-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 662-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

սեպտեմբերի 18-ի «Նոտարի կողմից մատուցվող վճարովի ծառայությունների 

իրականացման կարգը և սակագները հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության արտաբյուջետային հաշվի 

միջոցների օգտագործման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության համար արտաբյուջետային 

հաշիվ բացելու մասին» N 662-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

1) որոշման վերնագրում «ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ,» բառերից հետո 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ» բառերը փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ» բառով. 

2) որոշման նախաբանում ««Նոտարիատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի» և ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի» բառերը 

համապատասխանաբար փոխարինել ««Նոտարիատի մասին» օրենքի» և ««Արցախի 

Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի» բառերով. 

3) որոշման 1-ին կետում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել 

«Արցախի» բառով. 

4) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի՝ 

ա. 1-ին, 4-րդ, 6-րդ և 11-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը 

փոխարինել «Արցախի» բառով, 

բ. 4.1-ին կետում «սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 

Արցախի Հանրապետության դեմ սկսված» բառերը փոխարինել «սեպտեմբերի 27-ին 

Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված» բառերով, իսկ «2021» թիվը՝ «2022» 

թվով. 

5) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը 

փոխարինել «Արցախի» բառով. 

6) որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի՝ 

ա. վերնագրում «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ» բառերը փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ» 

բառով, 

բ. 1-ին, 2-րդ, 7-րդ և 11-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը 

փոխարինել «Արցախի» բառով, 

գ. 9-րդ կետում ««Գնումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքով» բառերը փոխարինել ««Գնումների մասին» օրենքով» բառերով։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի հունվարի 

1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

25 հունվարի 2022թ.                                                              N 44-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ, ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉԻ 

ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 28-Ի N 165-Ն  

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Դատական օրենսգրքի 167-րդ հոդվածի 1-ին մասը և 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասը` 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Սահմանել դատական կարգադրիչի համազգեստի, դատական 

կարգադրիչի համազգեստի տարբերանշանների և խորհրդանշանի 

նկարագրերը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2012 թվականի մարտի 28-ի «Դատական կարգադրիչի 

համազգեստի, տարբերանշանների և խորհրդանշանների նկարագրերը 

սահմանելու մասին» N 165-Ն որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                               Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունվարի 25-ի N 44–Ն որոշման 

 

Ն Կ Ա Ր Ա Գ Ր Ե Ր 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ, ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉԻ 

ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆԻ 

 

 

1. ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ 

 

1. Դատական կարգադրիչի համազգեստը ներառում է` 

1) գլխարկ՝ 

ա. ամենօրյա կամ տոնական, որը պատրաստվում է կապույտ գույնի 

կիսաբրդյա կտորից և ունի մուգ կապույտ գույնի թավշյա գլխարկաբոլորք, իսկ 

գլխարկագագաթի և գլխարկաբոլորքի եզրով անցնում է մուգ կարմիր գույնի, 2,5մմ 

լայնությամբ եզրաշերտ: Գլխարկաբոլորքի վրա երկու ոսկեգույն կոճակներով 

ամրացվում է ոսկեգույն ցանցահյուսազարդով երկշերտ հյուսված կապը (քուղը), իսկ 

առջևի կենտրոնական մասում՝ գլխարկանշանը: Գլխարկանշանը (կոկարդը) 

ամրացվում է գլխարկի կենտրոնում և պատրաստվում է ոսկեգույն ձուլածո մետաղից՝ 

Դատական դեպարտամենտի առանձնացված ստորաբաժանման՝ դատական 

կարգադրիչների ծառայության խորհրդանշանի պատկերով: Գլխարկահովհարը 

երկարացված է, սև գույնի և լաքապատ: Գլխարկի աստառը բնական մետաքսից է, 

ներսի ժապավենը՝ բնական կաշվից՝ 30մմ լայնությամբ (Ձև 1), 

բ. տղամարդու (կեպի), որը պատրաստվում է մուգ կապույտ գույնի կիսաբրդյա 

կտորից և բաղկացած է թասակից և երկարացված գլխարկահովհարից: Երկու կողմից 

ունի երկուական օդանցք: Գլխարկի առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է 

դատական կարգադրիչների ծառայության խորհրդանշանը: Աստառը պատրաստվում է 

բնական մետաքսից, ներսի ժապավենը՝ բնական կաշվից՝ 30մմ լայնությամբ: Գլխարկի 

թասակի բարձրությունը 8-9սմ է: Հետևի մասում առկա է գլխարկի թասակի չափսը 

փոխելու գոտի՝ կարգավորման սեղմակներով (Ձև 2), 

գ. ձմեռային, որը պատրաստվում է կապույտ գույնի մահուդից, բաղկացած է 

թասակից, գլխարկի հետևի մասով միացած ականջակալներից և հովհարից: 

Ականջակալները հետևի մասով մշակված են մուգ կապույտ գույնի մորթուց: Գլխարկի 

աստառը պատրաստվում է բնական մետաքսից, իսկ ներսի ժապավենը՝ բնական 

կաշվից՝ 30մմ լայնությամբ (Ձև 3), 

դ. պիլոտկա կանացի, որը պատրաստվում է մուգ կապույտ գույնի կիսաբրդյա 

կտորից, բաղկացած է երկարացված հատակի երկու մասից, երկու պատից և 

կենտրոնական մասում իրար վրա ծալվող երկու փեշիկից: Վերծալված եզրակարերը 

մուգ կարմիր գույնի են և ձախ կողմում ունեն երեք օդանցք: Առջևի կենտրոնական 

մասում ամրացվում է դատական կարգադրիչների ծառայության խորհրդանշանը: 

Աստառը պատրաստվում է բնական մետաքսից, իսկ ներսի ժապավենը՝ բնական 

կաշվից՝ 30մմ լայնությամբ (Ձև 4). 

2) գլխարկանշան (Ձև 5)՝ 

ա. դատական կարգադրիչների ծառայության գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող 

ծառայողների համար գլխարկանշանը ոսկեզօծ է, մետաղյա փարթամ 

դափնեճյուղերով՝ 70 X 38 մմ չափսերով, որի մեջտեղում, ատամնավոր էլիպսաձև 

շրջանակի մեջ, պատկերված են դատական կարգադրիչների ծառայության 

խորհրդանշանի սուրը, վահանը և կշեռքը, 

 բ. դատական կարգադրիչների ծառայության առաջատար պաշտոններ 

զբաղեցնող ծառայողների համար գլխարկանշանը ոսկեզօծ է, մետաղյա 

դափնեճյուղերով՝ 53 X 38 մմ չափսերով, որի մեջտեղում, ատամնավոր էլիպսաձև 

շրջանակի մեջ, պատկերված են դատական կարգադրիչների խորհրդանշանի սուրը, 

վահանը և կշեռքը, 

 գ. դատական կարգադրիչների ծառայության կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող 

ծառայողների համար գլխարկանշանը ոսկեզօծ է, մետաղյա՝ 28 X 38 մմ չափսերով, որի 

մեջտեղում, ատամնավոր էլիպսաձև շրջանակի մեջ, պատկերված են դատական 

կարգադրիչների խորհրդանշանի սուրը, վահանը և կշեռքը. 
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3) կարվող ուսադիրներով տարազաբաճկոն (Ձև 6), որը պատրաստվում է մուգ 

կապույտ գույնի կիսաբրդյա կտորից, կարվում է բնական մետաքսե աստառով, կտորի 

և աստառի միջև որակյալ ներդիրով (խոլոստով), իսկ օձիքը և թևածալքերն ունեն մուգ 

կարմիր գույնի եզրաշերտ՝ 2,5մմ լայնությամբ: Թևածալքերի վրա առկա են երեք 

կոճակներ,  

ա. արդարադատության լեյտենանտից մինչև կապիտանի կոչում ունեցող 

դատական կարգադրիչների համար տարազաբաճկոնը միակոճկուն է, դատական 

կարգադրիչների ծառայության խորհրդանշանի պատկերով, չորս ոսկեգույն 

կոճակներով, մարմինը կիսագրկող հարթ մակերեսներով, հետծալված օձիքով և 

սովորական երկկարանի թևքերով: Տարազաբաճկոնն աջ և ձախ կողմերից ունենում է 

կափույրով ծածկվող կտրվածքով գրպաններ, իսկ ձախ մասում՝ կոճկվող ծոցագրպան, 

բ. արդարադատության մայորի և փոխգնդապետի կոչում ունեցող դատական 

կարգադրիչների համար տարազաբաճկոնը երկփեղկանի և երեք կոճականի է, 

թիկնամասի ներքևում առանց կտրվածքի, իսկ օձիքի վրա ամրացվում է դատական 

կարգադրիչների ծառայության խորհրդանշանը, 

գ. կանացի տարազաբաճկոնը համապատասխանում է սույն կետի «ա-բ» 

ենթակետերով սահմանված նկարագրությանը, սակայն պատրաստվում է 

կրծքամասում սեղմոններով և կոճկվում ձախ կողմից. 

4) բաճկոն (Ձև 7)՝ 

ա. հանովի ուսադիրներով, որը պատրաստվում է մուգ կապույտ գույնի 

կիսաբրդյա կտորից՝ բնական մետաքսե աստառով: Բաճկոնը առջևի մասում կոճկվում 

է կայծակնաճարմանդով, իսկ գոտեմասում՝ 55սմ լայնքով ու 12-18 սմ երկարությամբ 

ներկարված առաձգական ժապավենով: Թիկնամասի, լանջափեշերի կրծքամասով և 

թևքերի թեզանիքների կտրվածքների միացման տեղերով անցնում է 2,5մմ լայնքով մուգ 

կարմիր գույնի երիզ (կանտ): Բաճկոնի վրա ներկարված են կայծակնաճարմանդով 

կոճկվող երկու կողային գրպան, ծոցագրպաններ, որոնցից ձախը կոճկվող է: Բաճկոնի 

վրա տեղադրված են հանովի ուսադիրների համար նախատեսված երկուական 

ամրակներ: Բաճկոնի օձիքը կանգուն է՝ մշակված մեկ կտորից, 

բ. կանացի, որը համապատասխանում է սույն կետի «ա» ենթակետով 

սահմանված նկարագրությանը, սակայն պատրաստվում է կրծքամասում սեղմոններով 

և կոճկվում է ձախ կողմից. 

5) կիսաշրջազգեստ, որը պատրաստվում է մուգ կապույտ գույնի կիսաբրդյա 

կտորից՝ բնական մետաքսե աստառով, երկարությունը՝ մինչև ծնկները, ունի 

երկկողմանի սեղմոններ, գոտին՝ գոտեմակօղերով, հետնամասում 15սմ երկարությամբ 

փակ բացվածքով: Կիսաշրջազգեստը հետևի մասում կոճկվում է մեկ կոճակով և 

ծածկված է կայծակնաճարմանդով (Ձև 7). 

6) տաբատ՝ ազատթող փողքերով, որը պատրաստվում է մուգ կապույտ գույնի 

կիսաբրդյա կտորից, ուղիղ է, առանց ծալքերի, ունի բնական մետաքսյա աստառ և մուգ 

կարմիր գույնի եզրաշերտ: Տաբատի գոտին գոտեմակօղերով է, կոճկվում է աջ կողմից 

երկու կոճակներով, գրպանները թեք են, ներկարված: Տաբատի հետևի շերտամասի աջ 

կողմում առկա է կափույրով կոճկվող ներկարված գրպան: Կանացի տաբատը կարվում 

է նույն ձևով, կոճկվում է ձախ կողմում, առանց հետևի գրպանի: Տաբատի առջևի մասի 

յուրաքանչյուր կողմում մշակվում է մեկական սեղմոն՝ արդուկի գծի ուղղությամբ, իսկ 

հետևի մասի յուրաքանչյուր կողմում՝ երկուական սեղմոն: Տաբատի գոտին ունի 55մմ 

լայնություն, գոտու վրա կարվում է ութ կամրջակ, որոնց երկարությունը 55մմ է, 

լայնությունը՝ 1,8սմ, իսկ տաբատի կողքի գրպաններն ունեն 3,5սմ թեքություն: 

Նույնատիպ և նույն քանակի կամրջակները կարվում են նաև կիսաշրջազգեստին և 

կանացի տաբատին (Ձև 7). 

7) աշնանային-ձմեռային բաճկոն, որը պատրաստվում է  մուգ կապույտ գույնի, 

անջրաթափանց, 50-70 միկրոն հաստությամբ կտորից՝ կազմված ուղիղ ուրվագծով, 

ձախ լանջափեշը հինգ կոճակով կոճկվող գաղտնակար հանգույցով, 

կայծակնաճարմանդով կոճկվող, փեշի սկզբից մինչև օձիք, ներկարված 1սմ 

հաստությամբ տաք ներդիրից և հանվող տաք ներդիրից (3սմ հաստությամբ): Տաք 

ներդիրները թևքերով են, որոնք ամրացվում են կայծակնաճարմանդով, մուգ կապույտ 

գույնի ոչխարի մորթուց հանովի օձիքից (օձիքի լայնքը 12սմ) (գլխավոր պաշտոններ 

ունեցող դատական կարգադրիչների համար օձիքի մորթին պատրաստվում է 

պողպատագույն մորթուց) և տաք ներդիրով գլխանոցից: Թիկնամասը և լանջափեշերը 

կրծքամասում և ուսամասում երկու կտրվածքով են: Միացման տեղով անցնում է 2,5մմ 
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լայնքով մուգ կարմիր գույնի երիզ: Թևքանիքի վրա անցնում է 2,5մմ մուգ կարմիր 

գույնի եզրագիծ: Երկու լանջափեշի վրա առկա են 3,5սմ թեքությամբ 

կայծակնաճարմանդով կոճկվող ներկարված գրպաններ: Աստառը մետաքսյա է, 

բաճկոնն ունի ձախ կողմում կոճկվող ծոցագրպան: Ծոցագրպան կարվում է նաև 

ներդիրի վրա, իսկ գոտկատեղում և ներքում առկա է թաքնված գոտկապարան: 

Բաճկոնը հանվող ուսադիրներով է, որոնք էլ ունեն երկուական ամրակներ: Գլխանոցը 

հանովի է և պահվում է մեջքի մասում՝ օձիքի տակ ներկարված գրպանում, որը 

կայծակնաճարմանդով է: Կանանց համար տարազաբաճկոնի և ձմեռային բաճկոնի ձևը 

նույնն է, կոճկվում է ձախից, ձմեռային բաճկոնը կարվում է ծնկներից 15-20սմ 

բարձրությամբ (Ձև 8). 

8) վերարկու (ձմեռային), որը պատրաստվում է մուգ կապույտ գույնի բրդյա 

կտորից, որի երկու լանջափեշերը կոճկվում են երեք ոսկեգույն կոճակներով, 

գոտկատեղում երկու թեք ներկարված գրպաններով է: Օձիքը ծալովի է, մեջքամասում 

և առջևից թևքամասի հիմքով անցնում է 2,5մմ հաստությամբ մուգ կարմիր գույնի 

եզրաքուղ: Թևերը երկու կտորից են, որոնք միանում են մուգ կարմիր գույնի 

եզրաքուղով: Վերարկուն կարվում է ծնկներին հավասար, տաքծամ ներդիրով, բնական 

մետաքսե աստառով: Կանացի վերարկուները կարվում են առջևի մասում աջ և ձախ 

կողմերում սեղմոններով և կոճկվում են ձախից (Ձև 9). 

9) վերնաշապիկ (բաց կապույտ և սպիտակ), որը պատրաստվում է 60% 

բամբակյա խիտ կտորից, կարճաթև և երկարաթև՝ հանվող ուսադիրներով, ծալովի 

օձիքով: Երկարաթև վերնաշապիկը կոճկվում է ութ կոճակներով, իսկ կարճաթևը՝ յոթ 

կոճակներով, վերևի մասում առանց կոճակի է: Առաջամասերը մշակված են ձևավոր 

ծալքով և առկա են կափույրով գրպաններ, որոնք կոճկվում են մեկ օղակ կոճակով: 

Վերնաշապիկի ներքևի մասում կարվում է 55մմ լայնությամբ գոտի՝ կողքային 

մասերում 12-18սմ երկարությամբ ներկարված առաձգական ժապավենով: Առջևի մասի 

գոտին կոճկվում է երկու կոճակներով: Երկարաթև վերնաշապիկը ավելի կոշտ օձիքով 

հարմարեցվում է փողկապի հետ: Կանացի վերնաշապիկը, առջևից գրպանների տակից 

մինչև գոտին, ունի սեղմոն և կոճկվում է ձախից (Ձև 10). 

10) շապիկ (կարճաթև), որը պատրաստվում է բաց կապույտ գույնի 

տրիկոտաժից (60-70% բամբակյա խտությամբ), խիտ գործվածքով, հանովի կոշտ 

ուսադիրների ամրակով, կոշտ օձիքով: Առջևի մասում ունի բացվածք, որը կոճկվում է 

երեք բաց կապույտ գույնի կոճակներով: Սվիտերի փեշերը երկտակ են, առաձգական 

գործվածքով: Ձախ կրծքավանդակի վրա առկա է վրադիր՝ բաց կապույտ գույնի 

կտորից՝ 14,5 X 12սմ չափսերով, կափույրով, բաց կապույտ գույնի կոճակով կոճկվող 

գրպանով: Ուսադիրների մասը նույնպես կարված է բաց կապույտ գույնի բամբակյա 

կտորից: Կանացի սվիտերը կոճկվում է ձախից: Կարճաթև վերնաշապիկի և սվիտերի 

բացվածքի վերին մասերը՝ 5-7սմ են և չեն կոճկվում (Ձև 11).  

11) սվիտեր (ձմեռային), որը պատրաստվում է մուգ կապույտ գույնի բրդյա 

կտորից, ուսերը և թևքերի արմունկի մասը պատված են մուգ կապույտ գույնի կտորով: 

Օձիքը՝ շրջանաձև բացվածքով, հավաքովի գործվածքով է: Ձախ կրծքավանդակին 

առկա է շերտակարով, վրադիր կափույրով կոճկվող գրպան՝ 14,5 X 12 սմ չափսերով: 

Ունի ուսադիրների համար նախատեսված լեզվակ, իսկ ուսադիրները կտորից են՝ 

հանովի, մեկ կոճակով կոճկվող: Գրպանի և ուսադիրների լեզվակի կոճակները 

մետաղական են՝ մուգ կապույտ գույնի (Ձև 12). 

12) թիկնոց-ուսնոց, որը պատրաստված է մուգ կապույտ գույնի, 50-70 միկրոն 

հաստությամբ անջրանցիկ կտորից և նախատեսված է անձրևային եղանակների 

համար: Թիկնոց-ուսնոցի լանջափեշերի վրա առկա են թեք ներկարված միջանցիկ 

բացվածքներ, հանովի գլխանոց, իսկ օձիքը ծալովի է: Մեջքամասից դեպի դուրս առկա 

է բացվող կարով, գլանափաթեթավորված ուսապարկ (Ձև 13). 

13) տղամարդու փողկապ՝ մուգ կապույտ գույնի է, դեղին գույնի ամրակով, 

երկարությունը՝ 55-57սմ, պատրաստի տեսքն ավարտվում է ներքևում սուր անկյունով, 

վերևում՝ եռանկյուն հանգույցով: Հանգույցից 3-3,5սմ ներքև ասեղնագործված է 

դատական կարգադրիչների ծառայության խորհրդանշանը՝ ոսկեգույն գործվածքով                   

(Ձև 14). 

14) կանացի փողկապ՝ երկթև բանտ է, որի թևերն ունեն 10սմ երկարություն, 

4,5սմ լայնություն, 45 աստիճանի բացվածք: Բանտի մեջտեղում ամրացվում է 

ոսկեգույն, 1սմ տրամագծով դատական կարգադրիչների ծառայության խորհրդանշանը 

(Ձև 15). 
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15) կաշվե գոտի՝ երկանցք է, պատրաստվում է սև գույնի կաշվից և ունի սև 

գույնի մետաղական ճարմանդ՝ 50մմ լայնությամբ (Ձև 16). 

16) վզպատ թաշկինակ, որը պատրաստվում է մուգ կապույտ և սպիտակ գույնե-

րի կտորից (տրիկոտաժ), վզպատի երկարությունը 120սմ է, լայնությունը՝ 24սմ (Ձև 17). 

17) կոշիկ՝ սև գույնի կաշվից է, կրունկը՝ մինչև 5սմ բարձրությամբ. 

18) կիսաճտքավոր կոշիկ՝ սև գույնի կաշվից է, կրունկը՝ մինչև 5,5սմ 

բարձրությամբ. 

19) թևքանշան, ուսակարից 80մմ ներքև կարվող 80 X 100մմ չափսերով: 

Թևքանշանի ներքևում զետեղված է դատական կարգադրիչների ծառայության 

խորհրդանշանը, վերևում ոսկեգույն (դեղնավուն) տառերով գրված են «ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ» բառերը (Ձև 18): 

2. Համազգեստի մեջ ներառվող բոլոր տեսակների ձախ թևքին կարվում է 

դատական կարգադրիչների ծառայության խորհրդանշանը, աջ թևքին՝ բացի վերնա-

շապիկներից, Արցախի Հանրապետության դրոշը (8-6սմ)՝ ուսակարից 80մմ ներքև:   

 

2. ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ 

  ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐԸ  

 

3. Դատական կարգադրիչի համազգեստի տարբերանշաններ են ծառայում 

կիսափափուկ ուսադիրները (Ձևեր 20, 21): Ուսադիրն իրենից ներկայացնում է ձգված, 

երկարավուն զուգահեռ կողմերով վեցանկյուն, որի ներքևի վերջնամասում 

ուղղանկյուն է, իսկ վերևինը վերջանում է ստորին եզրին զուգահեռ բութանկյուն 

կտրվածքով: Ուսադրի երկարությունը 110-120մմ է, լայնությունը՝ 45մմ: Ուսադիրների 

եզրերը, բացի ստորինից, երիզվում են 2,5մմ լայնությամբ, մուգ կարմիր գույնի մահուդե 

գործվածքով: Ուսադիրները պատրաստվում են մուգ կապույտ գույնի գործվածքից, 

մահուդե աստառի վրա: 

4. Արդարադատության փոխգնդապետի, մայորի ուսադիրները երկու մուգ 

կարմիր գույնի մակաշերտով են, իսկ կապիտանի, ավագ լեյտենանտի և լեյտենանտի 

ուսադիրները՝ մեկ մուգ կարմիր գույնի մակաշերտով: 

5. Ուսադիրները կրում են վերնաշապիկի, տարազաբաճկոնի, բաճկոնի, 

ձմեռային բաճկոնի, սվիտերների և վերարկուի հետ: Բաճկոնների, վերնաշապիկների և 

սվիտերների վրա ուսադիրների ամրակները կարված են: Տարազաբաճկոնի և 

վերարկուի օձիքների անկյունում տեղադրվում է դատական կարգադրիչների 

ծառայության խորհրդանշանը՝ 30մմ երկարությամբ, 20մմ լայնությամբ: 

6. Արդարադատության փոխգնդապետի ուսադիրներին ամրացվում են 

մակաշերտերի վրա երկու ոսկեգույն հնգաթև աստղեր՝ 20մմ տրամագծով, 

հեռավորությունը ներքևի եզրագծից մինչև աստղերի կենտրոնները՝ 30մմ է: 

7. Արդարադատության մայորի ուսադիրներին ամրացվում է մակաշերտերի 

վրա մեկ ոսկեգույն հնգաթև աստղ՝ 20մմ տրամագծով, մակաշերտերի մեջտեղում, 

ներքևի եզրագծից մինչև աստղի կենտրոնը, 45մմ հեռավորությամբ է: 

8. Արդարադատության կապիտանի ուսադիրներին ամրացվում են չորս 

ոսկեգույն հնգաթև աստղեր՝ 13մմ տրամագծով (որոնցից երկուսը ներքևի եզրագծից 

30մմ, մակաշերտերի երկու կողմերում՝ աստղերի կենտրոնների միջև 25մմ 

հեռավորությամբ, երկուսը՝ մակաշերտի վրա, աստղերի կենտրոնները միացնող գծից 

քսանհինգական մմ հեռավորության վրա): 

9. Արդարադատության ավագ լեյտենանտի ուսադիրներին ամրացվում են երեք 

ոսկեգույն հնգաթև աստղեր՝ 13մմ տրամագծով (որոնցից երկուսը ներքևի եզրագծից՝     

30մմ, աստղերի կենտրոնների միջև 25մմ հեռավորությամբ, երեքը՝ մակաշերտի վրա, 

աստղերի կենտրոնները միացնող գծից 25մմ հեռավորության վրա): 

10. Արդարադատության լեյտենանտի ուսադիրներին ամրացվում են երկու 

ոսկեգույն հնգաթև աստղեր՝ 13մմ տրամագծով, ներքևի եզրագծից՝ 30մմ, աստղերի 

կենտրոնների միջև 25մմ հեռավորությամբ: 

11. Արդարադատության կրտսեր խմբի կոչում ունեցող դատական 

կարգադրիչների ուսադիրները մուգ կապույտ գույնի գործվածքով, մուգ կարմիր գույնի 

եզրաքուղով են: 

12. Ուսադիրներն ամրացվում են մեկական ոսկեգույն կոճակով: 
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13. Ավագ ենթասպայի և ենթասպայի կոչում ունեցող ծառայողների 

ուսադիրների վրա տեղադրվում են 13մմ տրամագծով համապատասխանաբար՝ երեք և 

երկու ոսկեգույն հնգաթև աստղեր: 

14. Ծառայության ավագի, ավագ սերժանտի, սերժանտի, կրտսեր սերժանտի 

կոչում ունեցող ծառայողներն ուսադիրների վրա կրում են դեղին գույնի նշանաքուղեր` 

շնորհված կոչումներին համապատասխան, հետևյալ հերթականությամբ՝ 

1) ավագ` մեկ լայն նշանաքուղ` ուսադիրի երկայնքով 2,5սմ լայնությամբ. 

2) ավագ սերժանտ` մեկ լայն նշանաքուղ` ուսադիրի լայնքով 2սմ լայնքով. 

3) սերժանտ` երեք նեղ նշանաքուղեր` ուսադիրի լայնքով 1սմ լայնքով 

յուրաքանչյուրը. 

4) կրտսեր սերժանտ՝ երկու նեղ նշանաքուղեր՝ ուսադիրի լայնքով 1սմ լայնքով 

յուրաքանչյուրը: 

 

3. ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆԸ 

 

15. Դատական կարգադրիչի համազգեստի խորհրդանշանը հանդիսանում է 

ոլորապտույտ շրջանակ, որի ներսում գրված են «ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉՆԵՐԻ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը: Շրջանակի կենտրոնական մասում պատկերված են սուր 

և վահան՝ պատված դափնեճյուղերով: Վահանի վրա պատկերված է նաև կշեռք: Սուրը 

խորհրդանշում է կարգադրիչների հատուկ միջոցներ կիրառելու լիազորությունը, 

վահանը՝ անձանց կյանքի, առողջության և արժանապատվության, իրավունքների ու 

ազատությունների պաշտպանությունը ցանկացած ոտնձգություններից, վահանի վրա 

պատկերված կշեռքը՝ արդարադատությունը, դափնեճյուղերը՝ դատական 

կարգադրիչների ծառայության կառուցվածքը: Խորհրդանշանի վրա պատկերված 

սուրը, որն անցնում է վահանի միջով, երևում է իր ծայրով և բռնակով (Ձև 19): 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                 Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
 

 

 

        

                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

                  

Ձև 1             Ձև 2             Ձև 3            Ձև 4 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

         Ձև 5 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

               Ձև 6                                       Ձև 7                                 Ձև 8                               Ձև 9 

 

   

   

    

   

   

 

 

                              

 

              Ձև 10                                               Ձև11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ձև 12          Ձև 13         Ձև 14               Ձև 15          Ձև 16 

 

 

 

 

             

        

               

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

    Ձև 17                            Ձև 18                           Ձև 19 

 

 

 

 

 

 

Ձև 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձև 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

26 հունվարի 2022թ.                                                              N 53-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄՇԱԿՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՑԻ ՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ 

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎՈՂ ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ  

ԿՈՂՄԻՑ ՍՊԱՌՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԻ 

ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող մարմնի մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ 

կետը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Առաջարկել Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովին՝ էլեկտրական էներգիայի սակագին սահմանելիս, 

տարբերակել ջերմոցային տնտեսությունների և մշակող արդյունաբերության 

ոլորտում հացի ու կաթնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող տնտեսվարող 

սուբյեկտների սպառողական խմբերը՝ վերջիններիս կողմից սպառվող 

էլեկտրական էներգիայի համար սահմանելով խթանիչ սակագին:  
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

26 հունվարի 2022թ.                                                              N 55-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 149-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 16-Ի N 1235-Ն ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

 ՉԵՂՅԱԼ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ և 43-րդ հոդվածները` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը 

որոշում  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

փետրվարի 26-ի «Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս 

մնացած տարածքներում պետական կառավարման մարմինների և պետական 

կազմակերպությունների աշխատողների վարձատրության գործընթացի 

կանոնակարգման մասին» N 149-Ն որոշման. 

1) 1-ին կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2) հիմնական աշխատավայրում պարապուրդում գտնվելու 

աշխատանքային օրերի համար՝ համամասնորեն հաշվարկված 

աշխատավարձի հիսուն տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս «Նվազագույն 

ամսական աշխատավարձի մասին» օրենքով սահմանված նվազագույն 

ամսական աշխատավարձից և ոչ ավել 149 200 (հարյուր քառասունինը հազար 

երկու հարյուր) ՀՀ դրամից:». 

2) 4-րդ կետում «2022 թվականի մարտի 31-ը» բառերը փոխարինել «2022 

թվականի հունիսի 30-ը» բառերով:  

2. Չեղյալ ճանաչել Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի նոյեմբերի 16-ի «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի փետրվարի 26-ի N 149-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 

մասին» N 1235-Ն որոշումը:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

27 հունվարի 2022թ.                                                              N 59-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

սահմաններում` Խ. Աբովյան փողոցի թիվ 29ա հասցեում գտնվող, քաղաքացու 

սեփականություն հանդիսացող՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և 

այլ արտադրական նպատակային նշանակության 0,033014 հեկտար 

արդյունաբերական օբյեկտների հողերը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել 

բնակավայրերի նպատակային նշանակության` բնակելի կառուցապատման 

հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել 

հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

27 հունվարի 2022թ.                                                              N 60-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

 

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

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

սահմաններում` Տ. Մեծ 2-րդ փակուղի թիվ 3/6 հասցեում գտնվող, «ԳԱՐԱՆՏ 

ԱՎՏՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

սեփականություն հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 0,008478 հեկտար այլ հողատեսքերը, համաձայն հավելվածի, 

փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության` խառը 

կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել 

հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 փետրվարի 2022թ.                                                              N 72-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 775-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 30-ի «Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման 

և ենթակառուցվածքների նախարարության կանոնադրությունը և 

աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2020 թվականի հունիսի 26-ի N 128-Ն և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 46-Ն  

որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 775-Ն որոշման N 2 

հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի փետրվարի 1-ի N 72-Ն որոշման 

 

«Հավելված N 2 

 Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 775-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 

I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

  

1. Վարչություններ 

1) Բնական պաշարների կառավարման քաղաքականության վարչություն 

2) Իրավաբանական և վերահսկողական վարչություն 

3) Ֆինանսատնտեսական վարչություն 

4) Տրանսպորտի և քաղաքացիական ավիացիայի վարչություն 

  

2. Բաժիններ 

1) Քաղաքացիական պաշտպանության և զորահավաքային նախապատրաստու-

թյան բաժին 

2) Տարածքային կառավարման բաժին 

3) Տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության բաժին 

4) Տարածքային և համայնքային ծրագրերի մշտադիտարկման և վերահսկողության 

բաժին 

5) Կապի, հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին 

6) Էներգետիկայի բաժին 

7) Անձնակազմի կառավարման բաժին 

  

II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ 

  

1) Էներգետիկայի պետական տեսչություն 

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչություն 

3) Հեռահաղորդակցության հանրապետական գործակալություն:» 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 փետրվարի 2022թ.                                                              N 74-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 28-Ի N 94 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի փետրվարի 28-ի «Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

կողմից պետական պահպանության ենթակա պետական մարմինների և 

կազմակերպությունների շենքերի ու շինությունների, ինչպես նաև 

կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկերը հաստատելու մասին» N 

94 որոշման թիվ 1 հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և 

լրացումը՝ 

1) 12.1-ին կետում «և Ազատամարտիկների 40/1)» բառերը փոխարինել                            

«, Ազատամարտիկների 40/1 և ք. Մարտունի, Ազատամարտիկների 66)» 

բառերով. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 12.5-րդ կետ. 

«12.5. Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտեի (հասցե՝ ք. 

Ստեփանակերտ, Վ.Սարգսյան 25ա) շենք»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 փետրվարի 2022թ.                                                              N 78-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի հուլիսի 31-ի N 378 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 0,09 հեկտար արոտավայրը փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության՝ բնակելի կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 փետրվարի 2022թ.                                                              N 79-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի հուլիսի 31-ի N 377 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Առաջաձորի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող` գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 0,3 հեկտար այլ հողատեսքերը փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության՝ հասարակական կառուցապատման հողերի:     

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 փետրվարի 2022թ.                                                              N 80-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 463 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Շոշի գյուղական համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդի-

սացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,0729 հեկտար 

արոտավայրը և 0,1271 հեկտար վարելահողը փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության՝ բնակելի կառուցապատման  հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 փետրվարի 2022թ.                                                              N 81-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 644 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Կիչանի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող` անտառային նպատակային նշանակության 0,1 հեկտար 

անտառը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ 

հասարակական կառուցապատման հողերի:     

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 փետրվարի 2022թ.                                                              N 82-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 463 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Շոշի գյուղական համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,1 հեկտար, 

0,124 հեկտար և 0,21 հեկտար արոտավայրերը փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության՝ հասարակական կառուցապատման  հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 փետրվարի 2022թ.                                                              N 83-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 648 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մեծ շենի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող` անտառային նպատակային նշանակության 0,35 հեկտար 

թփուտը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ բնակելի 

կառուցապատման հողերի:     

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 փետրվարի 2022թ.                                                              N 84-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 590 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող՝ անտառային նպատակային նշանակության 0,2 հեկտար 

թփուտը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ բնակելի 

կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2022 թվականի հունվարի 27-ի 

 

«ԱՐՑԱԽԷՆԵՐԳՈ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի N 55Ն ԵՎ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 61Ն 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 3-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

      

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի «ա» կետը, 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի հունվարի 30-ի «Արցախի 

Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու 

վերանայման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2007 թվականի դեկտեմբերի 26-ի Թիվ 23Ն 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1-Ն որոշումը, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հունվարի 26-ի N 53-Ն 

որոշումը և հաշվի առնելով «Արցախէներգո» փակ բաժնետիրական 

ընկերության 2022 թվականի հունվարի 24-ի հայտը` Արցախի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

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

1. Սահմանել «Արցախէներգո» փակ բաժնետիրական ընկերության 

կողմից սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի հետևյալ 

սակագները` 

1) 110 կՎ լարմամբ սնվող սպառողների համար` 42 դրամ/կՎտժ` 

ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը. 

2) 35 կՎ լարմամբ սնվող սպառողների համար` 44,5 դրամ/կՎտժ` 

ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը. 

3) 6(10) կՎ լարմամբ սնվող սպառողների համար, բացառությամբ սույն 

կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված սպառողների` 50,5 դրամ/կՎտժ` 

ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը. 

4) 6(10) կՎ լարմամբ սնվող ջերմոցային տնտեսությունների, մշակող 

արդյունաբերության ոլորտում հացի ու կաթնամթերքի արտադրությամբ 

զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտների համար՝ 46,0 դրամ/կՎտժ` ներառյալ 

ավելացված արժեքի հարկը. 

5) 0,38 կՎ և ցածր լարմամբ սնվող սպառողների համար, բացառությամբ 

սույն կետի 6-րդ և 7-րդ ենթակետերով սահմանված սպառողների` 

ա. ցերեկային սակագին` 53 դրամ/կՎտժ` ներառյալ ավելացված 

արժեքի  հարկը, 
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բ. գիշերային սակագին` 48 դրամ/կՎտժ` ներառյալ ավելացված արժեքի 

հարկը. 

6) 0,38 կՎ և ցածր լարմամբ սնվող սպառողների (բնակչության) համար` 

ա. ցերեկային սակագին` 49 դրամ/կՎտժ` ներառյալ ավելացված 

արժեքի  հարկը, 

բ. գիշերային սակագին` 44 դրամ/կՎտժ` ներառյալ ավելացված արժեքի 

հարկը. 

7) 0,38 կՎ և ցածր լարմամբ սնվող ջերմոցային տնտեսությունների, 

մշակող արդյունաբերության ոլորտում հացի ու կաթնամթերքի 

արտադրությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտների համար՝ 

ա. ցերեկային սակագին` 49 դրամ/կՎտժ` ներառյալ ավելացված 

արժեքի  հարկը, 

բ. գիշերային սակագին` 44 դրամ/կՎտժ` ներառյալ ավելացված արժեքի 

հարկը: 

2. Սույն որոշման 1-ին կետի 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ ենթակետերով 

սահմանված գիշերային սակագները հաշվարկվում են սպառողի մոտ 

բազմասակագնային էլեկտրոնային առևտրային հաշվառքի սարքի 

առկայության դեպքում և գործում են` 

1) ժամը 22.00-ից մինչև ժամը 06.00-ն` յուրաքանչյուր տարվա մարտ 

ամսվա վերջին կիրակի օրվա ժամը 02.00-ից մինչև հոկտեմբեր ամսվա վերջին 

կիրակի օրվա ժամը 03.00-ն. 

2) ժամը 23.00-ից մինչև ժամը 07.00-ն` յուրաքանչյուր տարվա 

հոկտեմբեր ամսվա վերջին կիրակի օրվա ժամը 03.00-ից մինչև մարտ ամսվա 

վերջին կիրակի օրվա ժամը 02.00-ն: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի 

««Արցախէներգո» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին 

վաճառվող էլեկտրական էներգիայի սակագները սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2014 թվականի 

հուլիսի 11-ի N34Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 55Ն և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2015 

թվականի նոյեմբերի 25-ի ««Արցախէներգո» փակ բաժնետիրական 

ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի 

սակագինը սահմանելու մասին» N 61Ն որոշումները: 

4.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի մարտի 1-ից:      

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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Ա Ր Ց Ա Խ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն   Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

2022 թվականի հունվարի 12-ի 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2021 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 271-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 2-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին 

համապատասխան՝ 
 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

  

1. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2021 

թվականի նոյեմբերի 24-ի «Արցախի Հանրապետությունում կորոնավի-

րուսային հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելման 

նպատակով կիրառվող ՍԿ N 3.1.2-001-21 սանիտարական կանոնները 

հաստատելու մասին» N 271-Ն հրամանում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունը և լրացումները՝ 

1) 1-ին կետի՝ 

ա. 23-րդ ենթակետի «։» կետադրական նշանը փոխարինել «.» նշանով, 

բ. 23-րդ ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 

24-րդ ենթակետ` 

«24) Արցախի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելման նպատակով 

հանրակրթական (բացառությամբ՝ նախադպրոցական) ծրագրեր 

իրականացնող ուսումնական հաստատություններում կիրառվող ՍԿ N 3.1.2-

001-21 սանիտարական կանոնները՝ համաձայն հավելված 24-ի։». 

2) լրացնել նոր 24-րդ հավելված՝ համաձայն հավելվածի։ 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում հրապարակվելուց հետո՝ 

անմիջապես։ 

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                             Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 

 

 
2022 թվականի հունվարի 12 

ք.Ստեփանակերտ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի 2022 

թվականի հունվարի 12-ի N 2-Ն հրամանի 

  

«Հավելված 24    

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի 2021  

թվականի նոյեմբերի 24-ի N 271-Ն հրամանի 

  

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ 

(COVID-19) ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 

(ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ՝ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ) ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ  

ՍԿ N 3.1.2-001-21 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Արցախի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-

19) տարածման կանխարգելման նպատակով հանրակրթական (բացառությամբ՝ 

նախադպրոցական) ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում 

կիրառվող ՍԿ N 3.1.2-001-21 սանիտարական կանոնները (այսուհետ՝ Կանոններ) սահմանում 

են Արցախի Հանրապետության հանրակրթական (բացառությամբ՝ նախադպրոցական) 

ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) կանխարգելմանը ներկայացվող պահանջներ: 

2. Կանոնները նախատեսված են Արցախի Հանրապետության տարածքում 

գործող բոլոր հանրակրթական (բացառությամբ՝ նախադպրոցական) ծրագրեր 

իրականացնող ուսումնական հաստատությունների (անկախ սեփականության ձևից) 

(այսուհետ՝ Հաստատություն) համար: 

3. Կանոնների իմաստով աշխատող է հանդիսանում աշխատանքային 

պայմանագրով, անհատական իրավական ակտի հիման վրա, ինչպես նաև 

քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարող 

(ծառայություններ մատուցող) գործունակ ֆիզիկական անձը: 

 

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

  

4. Հաստատությունում առողջ և անվտանգ պայմանների ապահովման 

պարտականությունն ամբողջ ծավալով կրում է Հաստատության ղեկավարը: 

5. Հաստատության ղեկավարի հրամանով նշանակվում է կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառումների 

պատասխանատու, ով ապահովում է՝ 

1) Հաստատության անձնակազմի շրջանում դասընթացների կազմակերպումը՝ 

անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառման, ձեռքերի հիգիենայի, հազալու 

և փռշտալու վարվելակարգի, կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 

տարածման կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ, ինչպես նաև 

հրահանգավորումը՝ կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտանշանների 

առկայության դեպքում աշխատանքի չհաճախելու և անհապաղ բժշկական օգնության 

դիմելու մասին, 

2) ախտահանման գործընթացի, անձնակազմի կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ՝ ՊՇՌ հետազոտություն) վերաբերյալ, անձնակազմի 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային 

կարգավիճակի և բժշկական հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների 

վարումը՝ համաձայն Կանոնների Ձև 1-ի, Ձև 3-ի, Ձև 4-ի, 

3) Կանոնների Ձև 2-ով սահմանված իրազեկման թերթիկի մասին իրազեկումը՝ 

տեսանելի վայրում փակցնելու և (կամ) այլ նախընտրելի միջոցով, 
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4) աշխատողների կամ սովորողների շրջանում կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) դեպք արձանագրվելիս՝ նրա հետ սերտ շփում ունեցած 

անձանց (կոնտակտավորների) շրջանակի ճշտմանն օժանդակումը և նրանց 

տվյալների ներկայացումը՝ ինքնամեկուսացումը կազմակերպելու նպատակով, 

5) շարունակական դիտարկում Կանոններով սահմանված բացառությունների 

(կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) հիվանդացած անձանց, մինչև 18 

տարեկան աշխատողների, հղիների, առաջին դեղաչափով պատվաստվածների) 

ժամկետը լրանալու վերաբերյալ: Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) 

հիվանդացած կամ առաջին դեղաչափով պատվաստված աշխատողների վերաբերյալ 

կատարվում է գրառում ՊՇՌ հետազոտության կամ պատվաստման վերաբերյալ 

Կանոնների Ձև 4-ով սահմանված գրանցամատյանի «Նկատառում» սյունակում: 

6. Հաստատությունում անհրաժեշտ է ապահովել ՝ 

1) դիմակների, ձեռքերի և մակերեսների մշակման համար նախատեսված 

հականեխիչ (ախտահանիչ) միջոցների, ձեռքերի լվացման միջոցների առկայությունը, 

2) ձեռքերի լվացման հնարավորությամբ, հոսող ջրով, արմնկային կամ 

ոտնակային կառավարման ծորակների (անհնարինության դեպքում՝ ախտահանման 

հնարավորությամբ) օճառի առկայությունը, 

3) թափոնների հեռացման համար «Օգտագործված դիմակներ» մակնշմամբ, 

ոտնակային կամ սենսորային կառավարմամբ կափարիչով աղբամանների 

առկայությունը, 

4) հեռահար ջերմաչափի առկայությունը։ 

7. Եթե աշխատողը հանդիսանում է կորոնավիրուսային հիվանդության 

հաստատված դեպքի կոնտակտավոր, նրա համար աշխատանքը 14 օրյա ժամկետով 

կազմակերպվում է հեռավար եղանակով, դրա անհնարինության դեպքում` 

հերթափոխային սկզբունքով, դրա անհնարինության դեպքում կատարվում է 

աշխատավայրում աշխատանքային պայմանների փոփոխություն՝ այլ աշխատողների 

հետ շփումը բացառելու կամ նվազագույնի հասցնելու նպատակով: Աշխատողի տանը 

դեպքի առկայության մասին գործատուն տեղեկանում է աշխատողի կողմից 

ներկայացրած՝ տանը կորոնավիրուսային հիվանդություն ունեցող անդամի 

հիվանդությունը հաստատող համապատասխան բժշկական հաստատության կողմից 

տրված փաստաթղթից: 

8. Աշխատողները աշխատավայր ներկայանալիս յուրաքանչյուր 30 օրը մեկ 

ներկայացնում են կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ 

հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող առավելագույնը 96 ժամ 

վաղեմության, Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2021 

թվականի նոյեմբերի 15-ի N 264-Ա հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (այսուհետ՝ 

տեղեկանք), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ դեղաչափ 

պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող աշխատողների, 

հղիների, մինչև 18 տարեկան աշխատողների, ինչպես նաև նախկինում 

կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) հիվանդացած աշխատողների՝ ՊՇՌ 

հետազոտության առաջին դրական արդյունքից հաշված 90 օրվա ընթացքում: 

Սերտիֆիկատը գրանցվում է Կանոնների Ձև 3-ով սահմանված գրանցամատյանում և 

պատճենը պահպանվում է:  

9. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը հավաստող Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարի 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 262-Ա հրամանով սահմանված 

սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում 

է Կանոնների Ձև 4-ով սահմանված գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է 

աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ 

պատվաստանյութի համար սահմանված ժամանակամիջոցում ամբողջական 

պատվաստում չունեցող աշխատողը չի ներկայացնում սերտիֆիկատ: 

10. Կոնկրետ պատվաստանյութի համար դեղաչափերի միջև սահմանված 

ինտերվալի առավելագույն ժամկետից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում երկրորդ 

դեղաչափը չստացած և բացարձակ հակացուցում չունեցող աշխատողը ներկայացնում 

է սերտիֆիկատ՝ համաձայն Կանոնների 8-րդ կետի պահանջի: 
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11. Կանոնների 12-րդ կետով սահմանված պատվաստվելու բացարձակ 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման բացարձակ 

հակացուցման մասին բժշկական փաստաթուղթ, հղիները՝ հղիության մասին 

բժշկական փաստաթուղթ՝ տրված առողջության առաջնային պահպանման բժշկի 

կողմից, իսկ կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) հիվանդացած անձինք 

(ՊՇՌ հետազոտության առաջին դրական արդյունքից հաշված 90 օրվա ընթացքում) 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության 

առաջին դրական արդյունքը հավաստող սերտիֆիկատ՝ արտածված Էլեկտրոնային 

առողջապահության համակարգից՝ իսկ մինչև 18 տարեկան անձանց դեպքում՝ անձը 

հաստատող փաստաթուղթ։ 

12. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) բացարձակ հակացուցում փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ 

պատվաստանյութի որևէ բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա 

կամ անաֆիլաքսիա (տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, 

կոկորդի այտուց, դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը 

չի կատարվում. 

2) ժամանակավոր հակացուցում՝ 

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով, 

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է 

ռեմիսիայի շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, 

հարաճուն նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն 

էնցեֆալոպաթիա, չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է 

կլինիկական երևույթների կայունացման շրջանում: 

13. Այն դեպքում, երբ աշխատողն աշխատանքն իրականացնում է հեռավար 

եղանակով, աշխատավայր ներկայանալու օրը ներկայացնում է սերտիֆիկատ, 

բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ դեղաչափ պատվաստված, 

փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող աշխատողների, հղիների, մինչև 18 

տարեկան աշխատողների, ինչպես նաև նախկինում կորոնավիրուսային 

հիվանդությամբ (COVID-19) հիվանդացած աշխատողների՝ ՊՇՌ հետազոտության 

առաջին դրական արդյունքից հաշված 90 օրվա ընթացքում: 

14. Կանոնների Ձև 3-ով սահմանված գրանցամատյանի «Հետազոտության 

ամսաթիվ**» սյունակում կատարվում է նշում հեռավար աշխատանքի վերաբերյալ` 

ներառյալ հեռավար աշխատելու ժամանակահատվածը կամ աշխատողի 

արձակուրդում գտնվելու վերաբերյալ՝ ներառյալ արձակուրդում գտնվելու 

ժամանակահատվածը կամ օրենքով սահմանված որևէ այլ հիմքով աշխատավայրից 

բացակայելու վերաբերյալ՝ ներառյալ բացակայության ժամանակահատվածը: 

Հեռավար եղանակով աշխատողը յուրաքանչյուր անգամ աշխատավայր 

ներկայանալիս պարտավոր է ներկայացնել սերտիֆիկատ, եթե նախորդ 

սերտիֆիկատը ներկայացնելու պահից անցել է 30 օր: 

  

3. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԵՎ 

ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

  

15. Հաստատությունում երկարօրյա ծառայությունները, արտաուսումնական 

խմբակները կազմակերպվում են՝ ապահովելով Կանոնների պահանջները: 

16. Հաստատության մուտքի մոտ, դասասենյակներում, սանհանգույցներում, 

միջանցքներում, վարչական մասում տեղադրվում են փակվող «Օգտագործված 

դիմակներ» մակնշմամբ կափարիչի ոտնակային կամ սենսորային կառավարմամբ 

աղբամաններ՝ օգտագործված դիմակների և անհատական պաշտպանության այլ 

պարագաների համար: 

17. Հաստատության մուտքի մոտ, դասասենյակներում, սանհանգույցներում 

տեղադրվում են տարաներ՝ ձեռքերի ախտահանման համար առնվազն 70% 

սպիրտային հիմքով հականեխիչ (ախտահանիչ) միջոցով՝ յուրաքանչյուր մտնող անձի 

ձեռքերի պարտադիր ախտահանման համար: 
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18. Հաստատությունում սովորողների, անձնակազմի և այցելուների շրջանում 

դիմակների կրումը պարտադիր է՝ փոխելով այն 3-4 ժամը մեկ անգամ և ըստ 

անհրաժեշտության, բացառությամբ լսողության և խոսքի տարբեր աստիճանի 

խանգարումներ ունեցող սովորողների և նրանց հետ աշխատող ուսուցիչների՝ 

ուսուցման ընթացքում, ինչպես նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների 

կարիք ունեցող երեխաների: 

19. Հաստատությունում նախատեսվում է սենք (մեկուսարան), որտեղ 

մեկուսացվում են կորոնավիրուսային հիվանդությանը (COVID-19) բնորոշ 

ախտանշաններ՝ հազ, ջերմություն, դժվարացած շնչառություն ունեցող սովորողները և 

աշխատողները, այդ մասին անմիջապես տեղեկացնելով համապատասխան 

առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն և ծնողին։ 

20. Հաստատության մուտքի մոտ սահմանվում է հսկողություն՝ կուտակումները 

բացառելու նպատակով։  

21. Հաստատությունում առնվազն 14 օրվա ընթացքում աշխատողների, 

սովորողների, ընդհանուր թվի 10 տոկոս և ավելի՝ կորոնավիրուսային հիվանդության 

(COVID-19) վարակման դեպքում առաջարկ է ներկայացվում լիազոր մարմիններին՝ 

Հաստատության առկա ուսուցման ժամանակավոր դադարեցման վերաբերյալ: 

22. Հաստատության դասերի անցկացումն իրականացվում է կոնկրետ 

դասարաններում՝ բացառելով սովորողի տեղաշարժը։ 

23. Հաստատությունում դասամիջոցներին սովորողների տեղաշարժը 

կազմակերպվում է ուսուցչի կամ պատասխանատուի հսկողությամբ՝ համաձայն 

կազմված ժամանակացույցի, որը բացառում է կուտակումների առաջացումը 

միջանցքներում։ 

  

4. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆԸ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 

24. Յուրաքանչյուր օր, մինչ դասերի սկիզբը, Հաստատության մակերեսները՝ այդ 

թվում դռների բռնակները, սեղանները, ձեռքով հաճախակի հպվող այլ մակերեսներ՝ 

(էլեկտրական հոսանքի անջատիչներ, սարքավորումների բռնակներ, 

հեռակառավարման վահանակներ, ընդհանուր օգտագործման հեռախոսներ, 

համակարգիչներ, ստեղնաշարեր, մկնիկ և այլն) ախտահանվում են 70-90%  սպիրտի 

հիմքով կամ այլ (թաղանթավոր վիրուսների նկատմամբ վիրուսասպան 

ակտիվությամբ օժտված) ախտահանիչ միջոցով կամ 70-90 %-անոց  սպիրտով։ 

25. Եթե ուսումնական գործընթացը նույն օրվա ընթացքում կազմակերպվում է 

հերթափոխով, ապա ախտահանում իրականացվում է նաև հերթափոխերի միջև, ինչի 

համար սահմանված ընդմիջմանը նախատեսվում է բավարար ժամանակ՝ 

ախտահանումն իրականացնելու համար։ 

26. Հաստատությունն ապահովում է պատշաճ բնական օդափոխություն՝ 

առնվազն օրը 3 անգամ, 8-10 րոպե տևողությամբ: 

27. Oգտագործված դիմակները և անհատական պաշտպանության այլ 

պարագաները հավաքվում են հերմետիկ փակ տոպրակներով և հեռացվում 

կենցաղային աղբի հետ միասին: 

28. Մակերեսների ախտահանման աշխատանքները գրանցվում են 

ախտահանման գործընթացի վերաբերյալ գրանցումների գրանցամատյանում՝ 

համաձայն Կանոնների Ձև 1-ի: 

29. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

անհատական ուսուցման պլանով նախատեսված մանկավարժահոգեբանական 

աջակցության անհատական պարապմունքները կազմակերպվում են հետևյալ 

կանոնների պահպանմամբ՝ 

1) ծնողի ընտրությամբ անհատական պարապմունքները կազմակերպվում են 

դպրոցում.  

2) յուրաքանչյուր պարապմունքի ավարտին կատարվում է տարածքի 

օդափոխում առնվազն 8-10 րոպե տևողությամբ. 

3) յուրաքանչյուր պարապմունքի ավարտին կատարվում է աշխատանքային 

տարածքի, մակերեսների ախտահանում՝ առնվազն 70-90%  սպիրտի հիմքով կամ այլ 

(թաղանթավոր վիրուսների նկատմամբ վիրուսասպան ակտիվությամբ օժտված) 

ախտահանիչ միջոցով, կամ 70-90 %-անոց  սպիրտով. 
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4) յուրաքանչյուր պարապմունքից հետո իրականացվում է դիդակտիկ նյութերի 

և բոլոր այն առարկաների ախտահանում, որոնց երեխաները կարող են ձեռք տալ. 

5) պարապմունքների ժամանակ օգտագործվում են մեկանգամյա անհատական 

օգտագործման կամ խոնավ մաքրման և ախտահանման պարագաներ. 

6) ժամանակավորապես առօրյա գործածությունից դուրս են բերվում այն 

աշխատանքային նյութերը, որոնց ամենօրյա ախտահանումը հնարավոր չէ 

իրականացնել։ Այդ նյութերը հավաքվում են առանձին տարայում, և նախքան հետագա 

օգտագործումը դրանք պարտադիր ախտահանվում են. 

7) սեղանի մոտ ապահովվում է ձեռքերի ախտահանիչ միջոց կամ ախտահանող 

անձեռոցիկ՝ առնվազն 70%  սպիրտի հիմքով։ 

 

5. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 

30. Սովորողը չի հաճախում Հաստատություն, եթե սովորողին հրահանգվել է 

ինքնամեկուսանալ, կամ մեկուսանալ, համաձայն առողջության առաջնային 

պահպանման կենտրոնի կողմից ներկայացված տեղեկանքի։ 

31. Սովորողը չի հաճախում Հաստատություն, եթե առկա է ծնողի կամ 

օրինական ներկայացուցչի դիմումը, երբ՝ 

1) սովորողն ունի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ռիսկի խմբի 

հիվանդություններից և (կամ) վիճակներից որևէ մեկը. 

2) սովորողի տանն առկա է կամ հայտնաբերվել է կորոնավիրուսային 

հիվանդությանը բնորոշ ախտանշաններով կասկածելի կամ հաստատված դեպք. 

3) սովորողի տանն առկա է կորոնավիրուսային հիվանդության ռիսկի խմբում 

գտնվող ընտանիքի անդամ և առկա է համապատասխան տեղեկանք բժշկական 

հաստատության կողմից՝ 

ա. նորագոյացություններ, 

բ. արյան և արյունաստեղծ օրգանների հիվանդություններ, սակավարյու-

նություն, արյան մակարդման համակարգի խանգարումներ, իմուն խանգարումներ, 

գ. ներզատական համակարգի հիվանդություններ, սնուցման և 

նյութափոխանակության խանգարումներ, շաքարախտ, ճարպակալում, վահանագեղձի 

և այլ էնդոկրին օրգանների հիվանդություններ, սնուցման ծանր խանգարումներ, 

մեթաբոլիկ հիվանդություններ, 

դ. հոգեկան կամ վարքի խանգարումներ, աուտիզմ, օրգանական 

ախտահարումներ, շիզոֆրենիա, աֆեկտիվ վիճակներ, նևրոտիկ վիճակներ, մտավոր 

հետամնացություն, հոգեբանական, վարքագծային և հուզմունքային այլ 

խանգարումներ, 

ե. նյարդային համակարգի հիվանդություններ՝ մանկական ուղեղային կաթված, 

էպիլեպսիա, ատրոֆիկ և դեգեներատիվ ախտահարումներ, գլխուղեղի անոթային 

հիվանդություններ, 

զ. արյան շրջանառության հիվանդություններ՝ ռևմատիկ տենդ, զարկերակային 

գերճնշում, սրտի բորբոքային հիվանդություններ, կարդիոմիոպաթիաներ, սրտային 

անբավարարություն, 

է. շնչառական օրգանների հիվանդություններ՝ ասթմա, վերին և ստորին 

շնչուղիների քրոնիկ հիվանդություններ, շնչառական անբավարարություն, 

ը. մարսողական համակարգի հիվանդություններ՝ աղիների բորբոքային 

հիվանդություններ, լյարդի քրոնիկ հիվանդություններ, 

թ. ոսկրամկանային համակարգի և շարակցական հյուսվածքի 

հիվանդություններ, համակարգային շարակցահյուսվածքային հիվանդություններ, 

հոդաբորբեր, 

ժ. միզասեռական համակարգի հիվանդություններ՝ գլոմերուլյար 

հիվանդություններ, երիկամային անբավարարություն, 

ժա. բնածին զարգացման արատներ, անոմալիաներ՝ ներառյալ որևէ օրգանի 

ձևափոխումներ, ֆունկցիայի արտահայտված խանգարումով։ 

32. Այն սովորողների համար, որոնց Կանոնների 34-րդ կետով սահմանված 

դեպքերում ցուցված չէ Հաստատություն հաճախելը, ուսուցումը կազմակերպվում է 

հեռավար կամ տնային ուսուցման եղանակով։ 
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33. Սովորողին կարող է ուղեկցել ոչ ավել, քան մեկ անձ: Ուղեկցողի մուտքը 

Հաստատություն արգելվում է՝ բացառությամբ կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող սովորողների։ 

34. Դասարանը կամ խումբը 14 օրյա ժամկետով անցնում է հեռավար կամ 

տնային ուսուցման, եթե տվյալ դասարանի կամ խմբի սովորողի կամ սովորողների 

հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող աշխատողի (ուսուցիչ, մանկավարժ, լաբորանտ, 

հոգեբան և այլն) մոտ հաստատվում է կորոնավիրուսային հիվանդություն (COVID-19): 

35. Սովորողի բացակայության դեպքում Հաստատության պատասխանատուն 

այդ մասին տեղեկացնում է սովորողի հաշվառման առողջության առաջնային 

պահպանման կենտրոն։ 

  

6. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

  

36. Հաստատությունում սննդի կազմակերպման վայրում թույլատրվում է միայն 

սննդի պատրաստում և վաճառք՝ բացառելով սովորողների մուտքը սննդի 

կազմակերպման վայր, բացառությամբ մասնագիտացված և հատուկ հանրակրթական 

ուսումնական հաստատությունների, ինչպես նաև այն հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տարրական դասարանների, որտեղ տարրական կրթական 

աստիճանում դասարանների թիվը չի գերազանցում չորսը (հերթափոխով՝ սննդի 

կազմակերպման վայրում միաժամանակ մեկ դասարանի սնունդը կազմակերպելու 

պայմանով)՝ ապահովելով սույն հրամանով հաստատված հավելված 6-ի 

պահանջները: Այն դեպքում, երբ տարրական կրթական աստիճանում դասարանների 

թիվը գերազանցում է չորսը, սննդի տրամադրումը կազմակերպվում է 

դասարաններում: 

37. Սննդի ընդունումը կազմակերպվում է դասասենյակում՝ օգտագործելով 

անհատական փաթեթավորված, կամ միանվագ օգտագործման պարագաներով սնունդ։ 

  

7. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ ՏԵՂԱՓՈԽՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

  

38. Տրանսպորտային միջոցն ախտահանվում է յուրաքանչյուր տեղափոխումից 

առաջ։ 

39. Տրանսպորտային միջոցում չեն կարող գտնվել նստատեղերի քանակից ավել 

ուղևորներ։ 

40. Տրանսպորտային միջոցում գտնվող անձինք պարտադիր կրում են դիմակ։ 

41. Տրանսպորտային միջոցն ապահովվում է մուտքի մոտ ձեռքերի մշակման 

համար՝ առնվազն 70% սպիրտային հիմքով ախտահանիչ միջոցով։ 

 

 

Ձև 1 

  

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ 

 Ախտահանման գործընթացի վերաբերյալ գրանցումների 

  

Հ/Հ Ամսա-

թիվ 

Ախտահանվել 

է (նշել ախտա-

հանված 

տարածքի 

անվանումը) 

Ախտահանիչ 

միջոցի անվա-

նումը, աշխատան-

քային լուծույթի 

տոկոսը 

Ախտա-

հանման 

ժամը 

Խոնավ 

մաքր-

ման 

ժամը 

Ախտահանիչի 

աշխատան-

քային 

լուծույթի 

պահաժամը 

Ախտահանո-

ղի ստորա-

գրությունը 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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Ձև 2 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ  

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ (COVID-19) ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ  

ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 

  

Ի՞նչ է COVID-19-ը: 

COVID-19-ը կորոնավիրուսի նոր տեսակով առաջացած հիվանդություն է: «CO» 

նշանակում է կորոնա, «VI»՝ վիրուս և «D»՝ հիվանդություն: 

  

Որոնք են COVID-19 ախտանշանները: 

COVID-19-ի ախտանիշներն են ջերմությունը, հազը և հևոցը: Ավելի ծանր 

դեպքերում վարակը կարող է թոքաբորբի կամ դժվարացած շնչառության առաջացման 

պատճառ դառնալ: Վարակված անձը կարող է չունենալ որևէ ախտանշան կամ 

ընթանալ շատ մեղմ, որոնք հեշտությամբ ապաքինվում են, սակայն կարող է լինել նաև 

ծանր դեպքեր, նույնիսկ՝ մահվան ելքով: 

  

Ինչպես է COVID-19-ը տարածվում: 

Վիրուսը փոխանցվում է վարակված անձի շնչառական կաթիլների հետ 

անմիջական շփման միջոցով (հազի, փռշտոցի միջոցով): Վարակը կարող է տարածվել 

նաև վիրուսով ախտոտված մակերեսների հետ շփումից հետո դեմքին դիպչելու 

հետևանքով (աչքերին, քթին, բերանին): COVID-19-ի վիրուսը կարող է պահպանվել 

մակերեսների վրա մի քանի ժամ, սակայն կարող են ախտազերծվել սովորական 

ախտահանիչների միջոցով: 

  

Ինչպե՞ս կանխել COVID-19-ի տարածումը: 

COVID-19-ով վարակվելուց խուսափելու և տարածումը կանխելու 

համար անհրաժեշտ է՝ 

1) խուսափել այլ անձանց հետ սերտ շփումներից՝ ձեռքով բարևելուց, 

համբուրելուց, գրկախառնվելուց. 

2) փռշտալիս կամ հազալիս փակել բերանն ու քիթն անձեռոցիկով կամ 

արմնկային ծալքի հատվածով (ոչ դաստակով). 

3) օգտագործած անձեռոցիկն անմիջապես նետել կափարիչի ոտնակային կամ 

զգայական (սենսոր) կառավարմամբ աղբարկղ. 

4) հաճախակի լվալ ձեռքերն օճառով և ջրով՝ առնվազն 20 վայրկյան, 

անհնարինության դեպքում ձեռքերը մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչներով. 

5) պարտադիր կրել դիմակ. 

6) խուսափել աչքերին, քթին, բերանին դիպչելուց. 

7) խուսափել շնչառական վարակի ախտանիշ ունեցող անձանց հետ սերտ 

շփումից, իսկ անխուսափելի շփման դեպքում օգտագործել դիմակ և պահպանել 

սոցիալական հեռավորություն. 

8) պատվաստվել COVID-19-ի դեմ: 
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Ձև 3 

  

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19)  

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

 

Հ/Հ Աշխա-

տողի 

Ա.Ա.Հ. 

Աշխա-

տողի 

պաշտոն 

Հերթական հետազոտություն Հերթական հետազոտություն 

Հ
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տ
ա
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ո
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ն
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ր
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շկ

ա
կ

ա
ն

 օ
գ

ն
ո

ւթ
յո

ւն
 և

 

ս
պ

ա
ս

ա
ր

կ
ո

ւմ
 ի

ր
ա

կ
ա

ն
ա

ց
-

ն
ո

ղ
 կ

ա
զ

մ
ա

կ
ե

ր
պ

ո
ւթ

յա
ն

 

ա
ն

վ
ա

ն
ո

ւմ
ը

 

Հ
ե

տ
ա

զո
տ

ո
ւթ

յա
ն

 

ա
մ

ս
ա

թ
ի

վ
**

 

Հ
ե

տ
ա

զո
տ

ո
ւթ

յա
ն

 

ա
ր

դ
յո

ւն
ք

 

Հ
ե

տ
ա

զո
տ

ո
ւթ

յո
ւն

ն
 

ի
ր

ա
կ

ա
ն

ա
ցր

ա
ծ 

բժ
շկ

ա
կ

ա
ն

 օ
գ

ն
ո

ւթ
յո

ւն
 և

 

ս
պ

ա
ս

ա
ր

կ
ո

ւմ
 ի

ր
ա

կ
ա

ն
ա

ց
-

ն
ո

ղ
 կ

ա
զ

մ
ա

կ
ե

ր
պ

ո
ւթ

յա
ն

 

ա
ն

վ
ա

ն
ո

ւմ
ը

 

Հ
ե

տ
ա

զո
տ

ո
ւթ

յա
ն

 

ա
մ

ս
ա

թ
ի

վ
**

 

Հ
ե

տ
ա

զո
տ

ո
ւթ

յա
ն

 

ա
ր

դ
յո

ւն
ք

 

                  

 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված 

սերտիֆիկատի: 

**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում 

նշված նմուշառման օրվանից: 



56 

 

Ձև 4 

  

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի  

և բժշկական հակացուցումների վերաբերյալ 

 

Հ/Հ 
Ա

շխ
ա

տ
ո

ղ
ի

 Ա
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.Հ
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Բացարձակ հակացուցում/ կորոնավիրուսային 

հիվանդություն (COVID-19) (ՊՇՌ հետազո-

տության առաջին դրական արդյունքից 

հաշված 90 օրվա ընթացքում) 
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Բացարձակ 

հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ տվյալ 

պատվաստանյութի 

որևէ բաղադրիչից լուրջ 

ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 

անաֆիլաքսիա) 

կորոնավիրուսային 

հիվանդություն (COVID-

19) հիվանդացած 

անձինք (ՊՇՌ 

հետազոտության 

առաջին դրական 

արդյունքից հաշված 90 

օրվա ընթացքում) 

                              

                              

 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բացարձակ հակացուցումը կամ 

կորոնավիրուսային հիվանդությունը (COVID-19) (ՊՇՌ հետազոտության առաջին դրական արդյունքից հաշված 90 օրվա ընթացքում) փաստագրող 

բժշկական փաստաթղթի:»։ 
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²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ  

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü 

21 ÑáõÝí³ñÇ 2022Ã.       N 02-² 

 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ ÈÆòºÜ¼Æ²ÜºðÆ 

¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü îð²Ø²¸ðØ²Ü Ø²êÆÜ 

      

 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý  ù³Õ³ù³ßÇÝáõ-

ÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñáí ÉÇó»Ý½³íáñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 

20.01.2022Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ (ÏóíáõÙ ¿) ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí §ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý 

Ù³ëÇÝ¦ ÈÔÐ ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ »ññáñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý 

å³Ñ³ÝçÝ»ñáí, 

 

Ñ ñ ³ Ù ³ Û áõ Ù   » Ùª 

 

1. Ü»ñùáÝßÛ³É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñ` ²Ð 

ï³ñ³ÍùáõÙ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

ï»ë³Ïáí ½µ³Õí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ 

ÏáÙáõÝ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ íñ³: 

 

 

 

 

Ü²Ê²ð²ð                                                                     ². ê²ð¶êÚ²Ü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ  

¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 

¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ  

1 

§êàÈÆ¸ øàÜêÂ²øÞÜ 

¶ðàôä¦ ö´À   ù. êï»÷.,   

î. Ø»Í 20 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 

¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

2 
§¾ð-¸²¦ êäÀ                                                                     

ù. êï»÷., Ð»ùÇÙÛ³Ý 14³/4 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  ¿Ý»ñ·»ïÇÏ 

3 

§ØÐºð ÜºðêºêÚ²Ü¦ ²Ò                               

²Ð, Ø³ñïáõÝáõ ßñç³Ý,  

·. Î³ñÙÇñ ÞáõÏ³ 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  ¿Ý»ñ·»ïÇÏ 

4 
§²¸ºÈ²¦ êäÀ                                                           

²Ð, Ø³ñïáõÝáõ ßñç³Ý, ·. ø»ñÃ 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª   µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 

¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում       Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/0455/02/21 

Քաղաքացիական գործ  ԸԻԴ/0455/02/21 

Նախագահող դատավոր` Ն. Գրիգորյան                     

Դատավորներ՝                    Լ. Ավանեսյան 

                                               Կ. Սաղյան 

             

ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

    ք.Ստեփանակերտ                                                         11 հունվարի 2022թ. 

 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերա-

գույն դատարան)` վճռաբեկության կարգով.  

                                    նախագահությամբ՝            Ն. Նարիմանյանի 

           մասնակցությամբ՝ դատավորներ             Ի. Կարապետյանի 

                                                                                    Հ. Աբրահամյանի 

                                                                                    Գ. Գրիգորյանի 

                                                                                    Կ. Ղարայանի 

 

դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի Դավիթ Վալերիի 

Ալեքսանյանի ընդդեմ «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության՝ 

աշխատանքից ազատելու մասին հրամանն անվավեր ճանաչելու, իրեն նախ-

կին աշխատանքում վերականգնելու, հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժա-

մանակահատվածի համար գումար գանձելու, իսկ աշխատանքում վերա-

կանգնելու անհնարինության դեպքում՝ միջին աշխատավարձի տասներկուա-

պատիկի չափով հատուցում վճարելուն պարտավորեցնելու պահանջների 

մասին քաղաքացիական գործով Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ 

դատարանի 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-ի որոշման դեմ պատասխանող 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչ Յա. Բաբայանի վճռաբեկ բողոքը,    

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը 

Դավիթ Վալերիի Ալեքսանյանն ընդդեմ «Արցախբանկ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ նաև Բանկ) 2021 թվականի մարտի 

22-ին հայցադիմում է ներկայացրել Արցախի Հանրապետության ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ՝ Առաջին ատյանի 

դատարան)՝ Բանկի վարչության նախագահի 2021 թվականի հունվարի 25-ի 

թիվ 11Ա հրամանն անվավեր ճանաչելու, իրեն նախկին աշխատանքում 

վերականգնելու, հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի 

համար գումար գանձելու, իսկ աշխատանքում վերականգնելու 

անհնարինության դեպքում՝ միջին աշխատավարձի տասներկուապատիկի 

չափով հատուցում վճարելուն պարտավորեցնելու մասին պահանջներով: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի մարտի 24-ի որոշմամբ 

հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և հարուցվել քաղաքացիական գործ: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի ապրիլի 12-ի որոշմամբ 

հրավիրվել է նախնական դատական նիստ: 
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Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի մայիսի 31-ի որոշմամբ 

գործը նշանակվել է դատական քննության:  

Առաջին ատյանի դատարանը (դատավոր՝ Հ.Հարությունյան) 2021 

թվականի հուլիսի 30-ի վճռով հայցը մերժել է, միաժամանակ 

պարտավորեցնելով Բանկին հայցվորին վճարել 29.01.2021թ.-10.02.2021թ. 

ժամանակահատվածի համար վճարման ենթակա աշխատավարձի գումարը: 

Նշված վճռի դեմ 2021 թվականի օգոստոսի 30-ին հայցվորի 

ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանը բերել է վերաքննիչ բողոք: 

Վերաքննիչ բողոքը և քաղաքացիական գործն Արցախի Հանրապետու-

թյան վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ՝ Վերաքննիչ դատարան) դատական 

կազմին են հանձնվել 2021 թվականի սեպտեմբերի 3-ին: 

Վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի սեպտեմբերի 6-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ և գործը նշանակվել դատական 

քննության: 

2021 թվականի սեպտեմբերի 13-ին վերաքննիչ բողոքի գրավոր 

պատասխան է ներկայացրել պատասխանողի ներկայացուցիչ Յա. Բաբայանը: 

Վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքը մասնակիորեն բավարարվել է. Առաջին ատյանի 

դատարանի 2021 թվականի հուլիսի 30-ի վճիռը բեկանվել է և գործն ուղարկվել 

նույն դատարան՝ լրիվ ծավալով նոր քննության: 

Վերաքննիչ դատարանի նշված որոշման դեմ պատասխանողի ներկա-

յացուցիչ Յա. Բաբայանը 2021 թվականի նոյեմբերի 4-ին բերել է վճռաբեկ 

բողոք: 

 Վճռաբեկ բողոքը և քաղաքացիական գործը Գերագույն դատարանի 

դատական կազմին են հանձնվել 2021 թվականի նոյեմբերի 9-ին: 

 Գերագույն դատարանի 2021 թվականի նոյեմբերի 24-ի որոշմամբ 

վճռաբեկ բողոքն ընդունվել է վարույթ: 

 Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

 

 2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Վճռաբեկ բողոքը բերվել է հետևյալ հիմքերով և հիմնավորումներով. 

Վերաքննիչ դատարանը խախտել  և սխալ է մեկնաբանել ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ 

մասերի պահանջները: 

Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատճառաբանել է հետևյալ 

փաստարկներով. 

Շարադրելով գործի դատավարական նախապատմությունը և ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 3-րդ մասի բովանդակությունը, 

բողոքաբերը նշել է, որ օրենսդրության նորմի շրջանակներում Բանկը 

պատերազմից հետո ստեղծված անորոշ պայմաններում իր մոտ առկա 

հնարավորությունների բացակայության պատճառով Դավիթ Ալեքսանյանին 

չի կարողացել առաջարկել նրա մասնագիտական պատրաստվածությանը, 

որակավորմանը, առողջական վիճակին համապատասխան այլ աշխատանք: 

Եվ հենց վերաքննիչ բողոքի պատասխանում էլ Բանկն այդ մասին նշել է, 

սակայն Վերաքննիչ դատարանը որոշում կայացնելիս չի անդրադարձել ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 3-րդ մասում սահմանված՝ «իր 

մոտ առկա հնարավորությունների բացակայության» ձևակերպմանը: 

Ըստ բողոքի՝ հիմնավոր համարելով վերաքննիչ բողոքի այն 

փաստարկը, որ Բանկի 2021 թվականի հուլիսի 5-ի ու 2021 թվականի հուլիսի 

19-ի տեղեկանքները և գործի դատաքննության ընթացքում վկայակոչված ու 

Բանկի ներկայացուցչի ընդունած փաստերը՝ ծանուցման պահին Բանկում 
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(այդ թվում՝ գլխամասային գրասենյակում) հայցվորի մասնագիտական 

պատրաստվածությանը, որակավորմանը և առողջական վիճակին 

համապատասխանող այլ հաստիքներ առկա լինելու մասին, հակասում են 

միմյանց, Վերաքննիչ դատարանը դրանց չի տվել համապատասխան 

իրավական գնահատական: 

Վերաքննիչ դատարանը սխալ է մեկնաբանել ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի  113-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դրույթը նաև այն 

մասով, որ «Բոլոր դեպքերում, գործատուն պարտավոր է պայմանագրի 

լուծման մասին՝ աշխատողին ուղղված ծանուցման մեջ հայտնել այլ 

աշխատանքի առկայության կամ բացակայության մասին», քանի որ նշված 

հոդվածով հստակ սահմանվում է նաև, որ «Գործատուի մոտ համապատաս-

խան հնարավորությունների բացակայության դեպքում պայմանագիրը 

լուծվում է առանց աշխատողին այլ աշխատանք առաջարկելու»: 

Ըստ բողոքի՝ Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է այն հանգամանքը, որ 

Բանկը հայցադիմումի պատասխանում, Առաջին ատյանի դատարանում, 

վերաքննիչ բողոքի պատասխանում և Վերաքննիչ դատարանում գործի 

քննության ժամանակ իր մոտ առկա հնարավորությունների բացակայությունը 

կապել է պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում Բանկի հետագա 

գործունեության հարցի չլուծված լինելու, Բանկում հաստիքների կրճատման և 

օպտիմալացման գործընթացի հետ, որի վրա հիմնվելով էլ Առաջին ատյանի 

դատարանը կայացրել է արդարացի վճիռ, իսկ Վերաքննիչ դատարանն 

անտեսել է Բանկի դիրքորոշումը: 

Բողոքաբերի կարծիքով՝ ինչ վերաբերում է Վերաքննիչ դատարանի այն 

եզրահանգմանը, որ Բանկն ապացույց չի ներկայացրել 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ն ընկած 

ժամանակահատվածում Բանկի օպտիմալացման գործընթացի վերաբերյալ, 

ապա ապացուցման կարիք չունի այն փաստը, որ պատերազմի ընթացքում 

Բանկի՝ Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր 

մասնաճյուղերի գործունեությունն անհնարին էր, իսկ 2020 թվականի 

նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ադրբեջանի 

Հանրապետության նախագահի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 

հայտարարությունից հետո՝ նաև Բանկի` Հադրութ, Շուշի, Քարվաճառ և 

Բերձոր մասնաճյուղերի, ինչպես նաև ընդհանրապես Բանկի հետագա 

գործունեությունը: Դրանից պարզ է դառնում, որ նշված տարածքներում 

մասնաճյուղերի գործունեության դադարեցումն ինքնըստինքյան նշանակում է 

այդ բոլոր մասնաճյուղերի հաստիքների կրճատում, ինչն ապացուցման 

կարիք չունի: Դրա մասին նշվել է նաև հայցադիմումի պատասխանում և 

դատարանում գործի քննության ժամանակ, սակայն Վերաքննիչ դատարանն 

անտեսել է այդ ապացույցները: 

Ըստ բողոքաբերի՝ սխալ է նաև Վերաքննիչ դատարանի այն 

եզրահանգումը, որ  ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 2-րդ կետի հիմքով հայցվորին աշխատանքից ազատելու մասին 2020 

թվականի դեկտեմբերի 4-ին ծանուցելու պահին կամ 2021 թվականի 

փետրվարի 10-ի (աշխատանքից ազատելու մասին ծանուցման ժամկետ) 

դրությամբ Բանկում նրա մասնագիտական պատրաստվածությանը, 

որակավորմանը և առողջական վիճակին համապատասխան այլ աշխատանք 

առաջարկելու հնարավորությունների բացակայության մասին գործում չկա 

որևէ վերաբերելի ապացույց: 

Մեջբերելով ԸԻԴ/2408/02/15 քաղաքացիական գործով Գերագույն 

դատարանի կայացրած նախադեպային որոշմամբ արտահայտած 

դիրքորոշումը, որին (իր կարծիքով) հակասում է Վերաքննիչ դատարանի 

որոշումը, բողոքաբերը նշել է, որ Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է այն 



61 

 

փաստը, որ Առաջին ատյանի դատարանն անդրադարձել է այն հարցին, որ 

հայցվոր կողմը, կրելով այլ համարժեք աշխատանք լինելու և այն 

առաջարկված չլինելու մասին իր վկայակոչած փաստարկների ապացուցման 

բեռը, բացի հայտարարություններից, համապատասխան վերաբերելի 

ապացույցներով այն չի հիմնավորել: Այսինքն, Վերաքննիչ դատարանը 

որոշում է կայացրել սխալ եզրահանգումների հիման վրա: 

Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը բողոքաբերը հիմնավորել է ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-

ին և 2-րդ կետերով ու նույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ և 4-րդ կետերով 

նախատեսված հիմքերի առկայությամբ: Այն է՝ սույն քաղաքացիական գործով 

Գերագույն դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ 

օրենքի միատեսակ կիրառության համար, քանի որ նախկինում Գերագույն 

դատարանը նմանատիպ գործերով կայացրած որոշումներով (մասնավո-

րապես՝ ԸԻԴ/2408/02/15 քաղաքացիական գործով) արտահայտել է կարծիք, 

որին հակասում է Վերաքննիչ դատարանի կայացրած որոշումը, և որ բողո-

քարկվող դատական ակտի կապակցությամբ առկա է իրավունքի զարգացման 

խնդիր: 

Ելնելով վերոգրյալից՝ բողոքաբերը խնդրել է վճռաբեկ բողոքն ընդունել 

վարույթ, բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-ի 

որոշումը և օրինական ուժի մեջ թողնել Առաջին ատյանի դատարանի 2021 

թվականի հուլիսի 30-ի վճիռը: 

 

3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող 

փաստերը 

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն 

հետևյալ փաստերը. 

1. Հայցվոր Դ.Ալեքսանյանը սկսած 01.06.2012թ. աշխատել է 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ-ում, այնուհետև՝ կողմերի միջև կնքված 17.06.2016թ. թիվ 

244 աշխատանքային պայմանագրով և լրացուցիչ համաձայնագրով նշա-

նակվել է Բանկի Շուշիի մասնաճյուղի կառավարչի պաշտոնում (գ.թ. 10-14): 

2. Բանկի 04.12.2020թ. ծանուցման համաձայն՝ հայցվորը պատշաճ 

տեղեկացվել է Բանկի Շուշիի մասնաճյուղում զբաղեցրած հաստիքի 

կրճատման հիմքով կողմերի միջև 17.06.2016թ. թիվ 244 աշխատանքային 

պայմանագրի 10.02.2021թ.-ից լուծվելու մասին (գ.թ.15): Ծանուցման մեջ նշված 

չէ իր մոտ հայցվորին այլ աշխատանք առաջարկելու հնարավորության 

բացակայության մասին: 

3. Բանկի վարչության նախագահի 25.01.2021թ. թիվ 11Ա հրամանով 

լուծվել է հայցվորի հետ 17.06.2016թ. կնքված թիվ 244 աշխատանքային 

պայմանագիրը (գ.թ.16): 

4. Հայցադիմումի պատասխանի, 05.07.2021թ. թիվ 39 և 19.07.2021թ. թիվ 

ET/21/13000-89 տեղեկանքների համաձայն՝ Բանկի մասնաճյուղի կառավարչի 

պաշտոնը հանդիսանում է Բանկի այն պաշտոններից, որի նշանակումը 

/գրանցումը կատարվում է ՀՀ կենտրոնական բանկում: ՀՀ կենտրոնական 

բանկի նախագահի 29.01.2021թ. թիվ 1/42Ա որոշմամբ գրանցվել է Շուշիի 

մասնաճյուղի գործունեության դադարեցումը: Հայցվորի հետ կնքված 

աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին ծանուցման օրվա և մինչև 

պայմանագրի լուծման օրը «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ում առկա չէր վերջինիս 

մասնագիտական պատրաստվածությանը, որակավորմանը համապատաս-

խան այլ աշխատանք: Արցախյան երկրորդ պատերազմի հետևանքով 

ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված Բանկում ընթանում է 

օպտիմալացման գործընթաց (գ.թ.25-27, 81-82): 
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5. Առաջին ատյանի դատարանը, գտնելով, որ գործի քննությամբ 

հիմնավորվել է վիճարկվող հրամանի իրավաչափությունը, հայցը նշված 

մասով մերժել է, միաժամանակ Բանկին պարտադրել վճարել ծանուցման մեջ 

նշված ժամանակից շուտ արձակելու համար վճարման ենթակա (29.01.2021-

10.02.2021թ.) աշխատավարձի գումարը: 

6. Վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ Առաջին ատյանի դատարանը  

վերը նշված փաստի վերաբերյալ եզրակացության հանգելիս  սխալ է թույլ 

տվել. գործով չկա որևէ վերաբերելի ապացույց՝ ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիմքով հայցվորին 

աշխատանքից ազատելու մասին 04.02.2020թ. ծանուցելու կամ 10.02.2021թ.-ից 

աշխատանքից ազատելու պահին Բանկում նրա մասնագիտական պատ-

րաստվածությանը, որակավորմանը և առողջական վիճակին համապատաս-

խանող այլ աշխատանքի հնարավորությունների բացակայության վերաբեր-

յալ, պատասխանողը չի ներկայացրել դատարանի կողմից պահանջված 

գլխամասային գրասենյակում հայցվորի մասնագիտական պատրաստվածու-

թյանը, որակավորմանը և առողջական վիճակին համապատասխանող 

թափուր այլ հաստիքների վերաբերյալ ապացույց, չի ներկայացրել որևէ 

ապացույց Բանկում վերակազմակերպման ձևով օպտիմալացման գործընթաց 

կատարվելու և դրանով պայմանավորված՝ հաստիքներ կրճատելու մասին: 

Հաշվի առնելով, որ Առաջին ատյանի դատարանը բազմակողմանի, լրիվ և 

օբյեկտիվ չի հետազոտել ու ճիշտ իրավական գնահատական չի տվել գործով 

առկա ապացույցներին և չի վերացրել դրանց միջև առկա հակասությունները, 

վճիռը բեկանել է և գործն ուղարկել նույն դատարան՝ նոր քննության: 

7. ԱՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի 

07.07.2021թ. տեղեկանքի համաձայն՝ հայցվոր Դ.Ալեքսանյանը 2021 թվականի 

մարտի 1-ից աշխատում է ԱՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի 

ՖՎՏ տեսչությունում՝ որպես գլխավոր տեսուչ (գ.թ.83): 

   

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգում-

ները 

Սույն վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը պայմանավորված է 

բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ Գերագույն դատարանի որոշման` 

օրենքի միատեսակ կիրառության համար էական նշանակություն ունենալու և 

առերևույթ թույլ տված դատական սխալի առկայության հանգամանքներով՝ 

կապված ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ 

կետով նախատեսված հիմքով աշխատանքային պայմանագիրը գործատուի 

նախաձեռնությամբ լուծելու օրինական հիմքի ու կարգի հետ, նշված գործերով 

ապացուցման պարտականությունը բաշխելու առանձնահատկությունների, 

բողոքում առաջ քաշված՝ պատերազմական դրության ժամանակ աշխատան-

քային, դատավարական նորմերի կիրառության առանձնահատկության 

բացահայտման հարցի հետ: 

Վճռաբեկ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում 

վերանայելով Վերաքննիչ դատարանի բողոքարկված որոշումը, Գերագույն 

դատարանը գտնում է, որ բողոքը պետք է մերժել և որոշումը թողնել 

օրինական ուժի մեջ՝ հետևյալ պատճառաբանությամբ.   

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունը (այսուհետ՝ 

Սահմանադրություն) մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և 

ազատությունների շարքին է դասել աշխատանքի ընտրության ազատությունը 

և  աշխատանքային իրավունքները: 

Սահմանադրության 57-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 

յուրաքանչյուր աշխատող ունի աշխատանքից անհիմն ազատվելու դեպքում 

պաշտպանության իրավունք: 
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Սահմանադրության 61-րդ և 63-րդ հոդվածների 1-ին մասերը 

սահմանում են յուրաքանչյուրի՝ իր իրավունքների և ազատությունների 

արդյունավետ դատական պաշտպանության, անկախ և անաչառ դատարանի 

կողմից իր գործի արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ ժամկետում 

քննության իրավունքներ: 

Ըստ Սահմանադրության 74-րդ հոդվածի՝ հիմնական իրավունքները և 

ազատությունները տարածվում են նաև իրավաբանական անձանց վրա 

այնքանով, որքանով այդ իրավունքները և ազատություններն իրենց էությամբ 

կիրառելի են դրանց նկատմամբ: 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում փաստել, որ ԱՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված են բավարար իրավական կառուցակարգեր և 

ընթացակարգեր Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու հիմնական 

իրավունքների (այդ թվում՝ արդար դատաքննության) և ազատությունների 

արդյունավետ իրականացման համար: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքի 

շրջանակներում Գերագույն դատարանի պարզմանը ենթակա են հետևյալ 

իրավական հարցերը. 1) Վերաքննիչ դատարանը հիմնավո՞ր է արդյոք 

բեկանել Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը և գործն ուղարկել նոր 

քննության, թե Առաջին ատյանի դատարանը ճիշտ է կիրառել նյութական և 

դատավարական նորմերը, ճիշտ գնահատել գործով հավաքված 

ապացույցները, պարզել գործի համար էական նշանակություն ունեցող 

փաստերը, և դատարանի վճիռը բեկանելու հիմքերը բացակայել են, 2) 

հիմնավո՞ր են արդյոք վճռաբեկ բողոքի փաստարկները՝ կապված 

պատերազմով պայմանավորված աշխատանքից արձակելու ընթացակարգի 

պահպանված լինելու, Առաջին ատյանի դատարանի կողմից արդարացի վճիռ 

կայացնելու (իսկ Վերաքննիչ դատարանի կողմից Բանկի դիրքորոշումն 

անտեսելու)  հետ, 3) սույն գործով խախտվե՞լ են արդյոք հայցվորի 

(աշխատողի) իրավունքները, որոնք ենթակա են դատական 

պաշտպանության: Վերջին հարցին պատասխանելու համար պետք է գործի 

լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը հետազոտված 

լինեին բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ, որպեսզի պարզ լինի, թե 

աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է առանց օրինական 

հիմքի կամ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի խախտումով, թե գործատուն 

պահպանել է օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները: 

Համաձայն գործող օրենսդրության՝ վերադասության կարգով դատա-

կան ակտերի փոփոխման կամ բեկանման հիմքեր են հանդիսանում նյու-

թական կամ դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումները, որոնք 

հանգեցրել են կամ կարող էին հանգեցնել գործի սխալ լուծման (ԼՂՀ քաղա-

քացիական դատավարության օրենսգրքի 230.2-230.4-րդ, 239-241-րդ 

հոդվածներ): 

Նշվածից հետևում է, որ դատական ակտը վերադաս դատարանի 

կողմից կարող է բեկանվել միայն այն դեպքում, երբ վերաքննիչ կամ վճռաբեկ 

բողոքում նշված փաստարկներն էական են գործի ըստ էության ճիշտ լուծման 

համար և երբ վերանայվող դատական ակտն անհիմն ու անօրինական է և 

կայացվել է նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմերի այնպիսի 

էական խախտումներով, որոնք հանգեցրել են գործի սխալ լուծմանը: 

Օրենսդիրը սահմանել է, որ վերաքննիչ դատարանը բեկանում է 

դատական ակտը և գործն ուղարկում նոր քննության, եթե առաջին ատյանի 

դատարանի կողմից թույլ տրված խախտումներն ինքն ուղղել չի կարող: 

Օրինակ՝ երբ առաջին ատյանի դատարանը չի պարզել գործի լուծման համար 

էական նշանակություն ունեցող բոլոր հանգամանքները, կամ այդ հանգա-

մանքները չեն հաստատվում անհրաժեշտ ապացույցներով, կամ իր կողմից 
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հաստատված հանգամանքներից սխալ հետևություններ է արել, կամ թույլ է 

տվել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 230.4-րդ հոդվածում 

թվարկված դատավարական խախտումները, կամ որոշում է կայացրել ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 230.3-րդ հոդվածում նշված 

նյութական իրավունքի նորմի (նորմերի) խախտումով (խախտումներով): 

Որպեսզի պատասխանի իր առջև դրված հարցերին, Գերագույն 

դատարանն անհրաժեշտ է համարում անդրադառնալ վիճելի իրավահարաբե-

րությունները կարգավորող իրավական նորմերի մեկնաբանմանը: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

գործատուները, աշխատողները և նրանց ներկայացուցիչներն իրենց 

իրավունքներն իրականացնելիս և պարտականությունները կատարելիս 

պարտավոր են պահպանել օրենքը, գործել բարեխիղճ և ողջամիտ: 

Աշխատանքային իրավունքների չարաշահումն արգելվում է: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի 

համաձայն՝ գործատուն իրավունք ունի աշխատողի հետ լուծելու անորոշ 

ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը....նախքան դրա 

գործողության ժամկետի լրանալը արտադրության ծավալների և (կամ) 

տնտեսական և (կամ) տեխնոլոգիական և (կամ) աշխատանքի 

կազմակերպման պայմանների փոփոխման և (կամ) արտադրական 

անհրաժեշտությամբ պայմանավորված՝ աշխատողների քանակի և (կամ) 

հաստիքների կրճատման դեպքում: Նույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի 

համաձայն՝  նշված կետով նախատեսված հիմքով որոշակի ժամկետով կամ 

անորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը լուծելիս 

գործատուն պարտավոր է այդ մասին աշխատողին ծանուցել նույն օրենսգրքի 

115-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամկետներում, նշված կետով 

նախատեսված հիմքով աշխատանքային պայմանագիրը գործատուն կարող է 

լուծել, եթե իր մոտ առկա հնարավորությունների սահմաններում աշխատողին 

առաջարկել է նրա մասնագիտական պատրաստվածությանը, որակավոր-

մանը, առողջական վիճակին համապատասխան այլ աշխատանք, իսկ 

աշխատողը հրաժարվել է առաջարկված աշխատանքից: Գործատուի մոտ 

համապատասխան հնարավորությունների բացակայության դեպքում պայմա-

նագիրը լուծվում է առանց աշխատողին այլ աշխատանք առաջարկելու: 

Նշված իրավական նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ 

աշխատանքային իրավահարաբերությունների կողմերն իրենց իրավունքներն 

իրականացնելիս և պարտականությունները կատարելիս պարտավոր են 

պահպանել օրենքը, և որ ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված հիմքով աշխատանքից ազատելու 

համար, ի թիվս այլ նախապայմանների պահպանությանը, գործատուն իր մոտ 

առկա հնարավորությունների սահմաններում պետք է աշխատողին 

առաջարկած լինի նրա մասնագիտական պատրաստվածությանը, 

որակավորմանը, առողջական վիճակին համապատասխան այլ աշխատանք, 

և աշխատողը պետք է հրաժարված լինի առաջարկված աշխատանքից կամ 

գործատուի մոտ պետք է բացակա լինեն աշխատողին՝ նրա մասնագիտական 

պատրաստվածությանը, որակավորմանը, առողջական վիճակին 

համապատասխան աշխատանք առաջարկելու հնարավորությունները: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 115-րդ հոդվածը՝ նույն օրենսգրքի 113-

րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով 

աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու դեպքում, նախատեսել է գրավոր 

ծանուցում ոչ ուշ, քան երկու ամիս առաջ: Նույն հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն՝ աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին ծանուցման մեջ 

նշվում են՝ 1) աշխատանքից ազատելու հիմքը և պատճառը, իսկ աշխատողին 

այլ աշխատանք առաջարկելու դեպքում՝ նաև պաշտոնի անվանումը, 
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աշխատավարձի չափը կամ այլ աշխատանք առաջարկելու հնարավորության 

բացակայության մասին....: Այսինքն՝ օրենսդիրը նախատեսել է պահանջ 

աշխատողին ոչ միայն գրավոր ծանուցել աշխատանքից ազատելու մասին, 

այլև նախատեսել է գրավոր ծանուցման մեջ նշել այլ աշխատանք 

առաջարկելու կամ այլ աշխատանք առաջարկելու հնարավորության 

բացակայության մասին: Սակայն պարզ չէ, թե օրենսդիրը, ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 3-րդ մասում սահմանելով, որ 

գործատուի մոտ համապատասխան հնարավորությունների բացակայության 

դեպքում պայմանագիրը լուծվում է առանց աշխատողին այլ աշխատանք 

առաջարկելու, որքանով է կարևորում այդ մասին գրավոր ծանուցման մեջ 

նշելը: Համենայնդեպս, դրա մասին գրավոր ծանուցման մեջ նշելը 

օրենսդրական իմպերատիվ պահանջ է: Գերագույն դատարանը գտնում է, որ 

ծանուցման մեջ այլ աշխատանքի առկայության կամ բացակայության մասին 

չնշելու դեպքում աշխատողն ինքն էլ պետք է ժամանակին արձագանքի այդ 

խախտմանը (բացահայտելու թափուր պաշտոնների առկայությունը, իր 

համաձայնությունը արտահայտելով այս կամ այլ պաշտոնը զբաղեցնելու 

վերաբերյալ): Բոլոր դեպքերում, գործատուն պարտավոր է պայմանագրի 

լուծման մասին՝ աշխատողին ուղղված ծանուցման մեջ հայտնել այլ 

աշխատանքի առկայության կամ բացակայության մասին: Օրենսդիրը, 

միանշանակ պարտադրելով գործատուին ծանուցման մեջ նշել այլ 

աշխատանք առաջարկելու հնարավորության բացակայության մասին, այդ 

մասին չծանուցելու հետևանքների մասին հատուկ կարգավորում չի 

նախատեսել, դասելով այդ խախտումը օրենսդրությամբ սահմանված կարգի 

խախտմանը, յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում այդ հարցի լուծումը 

(գնահատումը) թողնելով դատարանի հայեցողությանը: 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում փաստել, որ գործատուն այլ 

աշխատանք առաջարկելու պարտականությունից ազատվում է միայն այն 

դեպքում, երբ հնարավոր չէ աշխատողին ապահովել այլ աշխատանքով: 

Գործատուն  աշխատողին աշխատանքից ազատելիս համապատասխան աշ-

խատանքի առկայության դեպքում այն առաջարկելու պարտականությունից 

կարող է ազատվել նաև այլ բացառիկ դեպքում, երբ օրենքի, այլ նորմատիվ 

իրավական ակտի, գործատուի ներքին իրավական ակտերի կամ այլ 

իրավական հիմքի համաձայն՝ տվյալ թափուր պաշտոնը չի կարող 

համալրվել, այսինքն՝ կարող է զբաղեցվել միայն որակավորման 

քննությունների, մրցույթի կամ աշխատանքային իրավահարաբերությունների 

ծագման բարդ փաստակազմի բաղկացուցիչ մասը կազմող այլ իրավաբանա-

կան փաստերի կամ գործընթացների արդյունքների առկայության պայմանով: 

Նշված դեպքում գործատուն կարող է առաջարկել աշխատողին մասնակցել 

մրցույթին ընդհանուր հիմքերով: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի՝ «Աշխատանքային պայմանագրի 

վերաբերյալ վեճերը» վերտառությամբ 265-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

1. Աշխատանքի պայմանների փոփոխման, գործատուի նախաձեռնու-

թյամբ աշխատանքային պայմանագիրը դադարեցնելու կամ աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծելու հետ համաձայն չլինելու դեպքում աշխատողը 

համապատասխան անհատական իրավական ակտը (փաստաթուղթը) 

ստանալու օրվանից հետո` երկու ամսվա ընթացքում, իրավունք ունի դիմելու 

դատարան: Եթե պարզվում է, որ աշխատանքի պայմանները փոփոխվել են, 

աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է առանց օրինական 

հիմքերի կամ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի խախտումով, ապա 

աշխատողի խախտված իրավունքները վերականգնվում են: Այդ դեպքում 

աշխատողի օգտին գործատուից գանձվում է միջին աշխատավարձը` 

հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար, կամ 
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աշխատավարձի տարբերությունը այն ժամանակահատվածի համար, որի ըն-

թացքում աշխատողը կատարում էր նվազ վարձատրվող աշխատանք: Միջին 

աշխատավարձը հաշվարկվում է աշխատողի միջին օրական աշխատավարձի 

չափը համապատասխան օրերի քանակով բազմապատկելու միջոցով: 

2. Տնտեսական, տեխնոլոգիական, կազմակերպչական պատճառներով 

կամ գործատուի և աշխատողի հետագա աշխատանքային հարաբերություն-

ների վերականգնման անհնարինության դեպքում դատարանը կարող է 

աշխատողին չվերականգնել իր նախկին աշխատանքում` պարտավորեցնելով 

գործատուին հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար 

վճարել հատուցում` միջին աշխատավարձի չափով, մինչև դատարանի վճիռն 

օրինական ուժի մեջ մտնելը, և աշխատողին աշխատանքում չվերականգնելու 

դիմաց հատուցում` ոչ պակաս, քան միջին աշխատավարձի, բայց ոչ ավելի, 

քան միջին աշխատավարձի տասներկուապատիկի չափով: Դատարանի 

վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից աշխատանքային պայմանագիրը 

համարվում է լուծված: 

Նշված իրավանորմի վերլուծությունից և վերը շարադրանքի 

ամփոփումից հետևում է, որ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությունը 

գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու 

համար սահմանել է որոշակի կարգ, որի պահպանումը պարտադիր է, և որի 

խախտումը կարող է հիմք հանդիսանալ աշխատանքային պայմանագրի 

լուծումն անօրինական ճանաչելու համար: Գերագույն դատարանը, սակայն, 

փաստում է, որ աշխատանքային պայմանագրի լուծման կարգի 

չպահպանումը ոչ բոլոր դեպքերում է հանգեցնում աշխատողին նախկին 

աշխատանքում վերականգնելու գործատուի պարտականությանը:  

Նշված իրավանորմերի վերլուծությունից բխում է նաև, որ 

աշխատանքային վեճը լուծելիս դատարանի քննարկման առարկա է 

հանդիսանում այն, թե արդյոք աշխատողի հետ աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծվել է առանց օրինական հիմքի կամ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգի խախտումով, այսինքն՝ դատարանը պետք է հստակ 

բացահայտի. խախտվե՞լ են արդյոք աշխատողի իրավունքները (որոնք 

ենթակա են վերականգնման), թե գործատուի կողմից թույլ տված խախտումը 

չի առաջացրել աշխատողի իրավունքի խախտում, այլ կրում է ձևական բնույթ: 

Այդ նպատակով դատարանը պետք է բացահայտի գործի իրական 

հանգամանքները, որը կատարվում է ապացույցների միջոցով: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծելու մասին վիճարկվող անհատական իրավական ակտի 

(հրամանի) հիմքում ընկած, ինչպես նաև տվյալ հրամանի ընդունման 

օրենքով, այլ նորմատիվ կամ գործատուի ներքին իրավական ակտերով 

սահմանված կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու 

պարտականությունը կրում է պատասխանողը: Վիճարկվող անհատական 

իրավական ակտում օրենքով սահմանված՝ անհատական իրավական 

ակտերին վերաբերող պահանջների խախտումն ինքնին հիմք չէ այդ ակտն 

անվավեր ճանաչելու համար: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 3-

րդ մասի համաձայն՝ գործին մասնակցող անձինք պետք է իրենց 

դատավարական իրավունքներից օգտվեն և իրենց դատավարական 

պարտականությունները կատարեն բարեխղճորեն: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ապացուցման 

ինստիտուտը կարգավորվում է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 43-63-րդ հոդվածներով: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 1-

ին և 2-րդ մասերի համաձայն՝ գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պետք է 
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ապացուցի իր վկայակոչած փաստերը, գործի լուծման համար էական նշանա-

կություն ունեցող ապացուցման ենթակա փաստերը որոշում է դատարանը՝ 

գործին մասնակցող անձանց պահանջների և առարկությունների հիման վրա: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի 1-

ին մասը սահմանում է, որ ապացույցները ներկայացնում են գործին 

մասնակցող անձինք: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 1-

ին մասի համաձայն՝ հանրահայտ հանգամանքներն ապացուցման կարիք 

չունեն: 

Ապացույցների գնահատմանը նվիրված է ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածը, որի 1-ին մասի համաձայն՝ 

դատարանը յուրաքանչյուր ապացույց գնահատում է գործում եղած բոլոր 

ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտության վրա 

հիմնված ներքին համոզմամբ: 

Նշված դատավարական նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ 

դատավարության մրցակցության ձևը չի զրկում դատարանին, պահպանելով 

անկախությունը, օբյեկտիվությունը և անաչառությունը, ակտիվ մասնակցել 

ապացուցման բազայի ձևավորմանը, որպեսզի գործով բացահայտվի 

ճշմարտությունը, այսինքն՝ գործի իրական հանգամանքները և կողմերի 

իրավունքները և պարտականությունները վիճելի իրավահարաբերությունում: 

Ընդ որում, եթե ներկայացված ապացույցները բավարար են, ապա 

էական նշանակություն չունի, թե ով է ներկայացրել կամ հավաքել 

ապացույցները: Ապացույցների անբավարարության կամ հակասական 

լինելու պայմաններում ապացուցման պարտականությունը սահմանող 

նորմերը ձեռք են բերում վճռորոշ նշանակություն: 

Գերագույն դատարանը, փաստելով, որ աշխատանքային վեճերը 

քննվում են ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված՝ 

մրցակցության և կողմերի իրավահավասարության սկզբունքներին 

համապատասխան, հարկ է համարում ընդգծել, որ գործին մասնակցող 

յուրաքանչյուր անձ պարտավոր է գործին մասնակցող մյուս անձանց առջև 

բացահայտել տվյալ պահին իրեն հայտնի այն ապացույցները, որոնց վրա նա 

հղում է կատարում որպես իր պահանջների և առարկությունների 

ապացուցման հիմք, եթե այլ բան նախատեսված չէ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքով: Աշխատանքային վեճերով ապացուցողական 

նյութը, որպես կանոն, գտնվում է բացառապես կամ հիմնականում վեճի մեկ 

կողմի՝ գործատուի տրամադրության տակ: Հետևաբար, կարելի է 

արձանագրել, որ աշխատողի հետ պայմանագիրը ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված հիմքով 

լուծելու դեպքում գործատուն պետք է ապացուցի, որ աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծելիս պահպանել է օրենսդրությամբ սահմանված 

պայմանները, այդ թվում՝ աշխատողին այլ  աշխատանքում տեղափոխելու 

անհնարինությունը (դրա ապացուցման բեռը կրում է գործատուն 

(պատասխանողը): Միաժամանակ, եթե  աշխատողը պնդում է, որ գործատուն 

ունեցել է հնարավորություն իրեն այլ աշխատանքով ապահովելու համար և 

ինքը համաձայն կլիներ նշված աշխատանքը զբաղեցնել, ապա նման դեպքում 

ինքն է կրում նշված հանգամանքի ապացուցման բեռը: 

Ինչպես հետևում է սույն քաղաքացիական գործի նյութերից, հայցվոր 

Դ.Ալեքսանյանը դիմել է դատարան, գտնելով, որ իր հետ կնքված 

աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգի խախտմամբ, այն է՝ գործատուն իր մոտ առկա հնարավորությունների 

սահմաններում իրեն չի առաջարկել մասնագիտական պատրաստվածու-
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թյանը, որակավորմանը, առողջական վիճակին համապատասխան այլ 

աշխատանք, չեն պահպանվել ծանուցման կարգը և ժամկետը: 

Առաջին ատյանի դատարանի կողմից հաստատված է համարվել այն 

փաստը, որ հայցվորի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի լուծման 

մասին ծանուցման օրվա դրությամբ և մինչև պայմանագրի լուծման օրը 

Բանկում առկա չէր վերջինիս մասնագիտական պատրաստվածությանը, 

որակավորմանը համապատասխան այլ աշխատանք: Վերաքննիչ դատարանը 

գտել է, որ Առաջին ատյանի դատարանն այդ փաստի վերաբերյալ 

եզրակացության հանգելիս սխալ է թույլ տվել, և որ գործով հետազոտված 

ապացույցներով լիովին պարզված չէ, թե արդյո՞ք պատերազմի հետևանքով 

Բանկի վերակազմակերպման ձևով օպտիմալացումը հանգեցրել է 

հաստիքների կրճատման, և արդյո՞ք հայցվորին աշխատանքից ազատելու 

մասին ծանուցման պահին առկա է եղել հաստիքների կրճատման այնպիսի 

իրավիճակ, երբ չի եղել հայցվորին՝ իր մասնագիտական 

պատրաստվածությանը, որակավորմանը և առողջական վիճակին 

համապատասխան թեև ոչ նույնական, սակայն նույն չափանիշներին 

համապատասխանող այլ աշխատանք առաջարկելու հնարավորություն: Իսկ 

առանց նշված հարցերը պարզելու՝ անհնար է գործով ճիշտ գնահատել 

աշխատողի և գործատուի իրավունքների և շահերի հավասարակշռված 

պաշտպանության հարցը և ճիշտ լուծել վեճը: 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ գործով իրականում վիճելի է 

մնացել այն հարցը, թե արդյոք պատասխանողի մոտ բացակայում էր 

հայցվորին այլ համապատասխան աշխատանք առաջարկելու 

հնարավորությունը: Հետևաբար, Գերագույն դատարանն օրինավոր և 

հիմնավոր է համարում Վերաքննիչ դատարանի որոշումը՝ գործն Առաջին 

ատյանի դատարան՝ նոր քննության ուղարկելու մասին: 

Ինչ վերաբերում է նրան, որ վճռաբեկ բողոք բերողը ստեղծված 

իրավիճակը կապել է Արցախյան երկրորդ պատերազմի հետևանքների հետ, և 

բողոքի գլխավոր փաստարկն այն է, որ պատերազմով պայմանավորված 

Բանկի որոշ մասնաճյուղերը վերացվել են, որոշ գործառույթներ կասեցվել, 

ընթանում է օպտիմալացման գործընթաց (ինչը բողոքաբերը դիտում է որպես 

ապացուցման կարիք չունեցող հանրահայտ հանգամանք, և գտնում, որ 

Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է դա), ապա այդ կապակցությամբ 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում փաստել, որ Սահմանադրությունը 

հատուկ նորմ է պարունակում ռազմական կամ արտակարգ դրության 

ժամանակ հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանափակում-

ների վերաբերյալ: 

Այսպես՝ Սահմանադրության 76-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

ռազմական կամ արտակարգ դրության ժամանակ մարդու և քաղաքացու 

հիմնական իրավունքները և ազատությունները, բացառությամբ 

Սահմանադրության 23-26-րդ, 28-30-րդ հոդվածներում, 31-րդ հոդվածի 1-ին 

մասում, 35-37-րդ հոդվածներում, 38-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 41-րդ հոդվածի 

1-ին մասում, 47-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 5-րդ մասի 1-ին 

նախադասությունում և 8-րդ մասում, 52-րդ հոդվածում, 55-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասում, 56-րդ, 61-րդ, 63-72-րդ հոդվածներում նշվածների, կարող են օրենքով 

սահմանված կարգով ժամանակավորապես կասեցվել կամ լրացուցիչ 

սահմանափակումների ենթարկվել միայն այնքանով, որքանով դա 

պահանջում է իրավիճակը՝ ռազմական կամ արտակարգ դրության ժամանակ 

պարտավորություններից շեղվելու վերաբերյալ ստանձնած միջազգային 

պարտավորությունների շրջանակներում: Այսինքն՝ մարդու իրավունքները 

կարող են սահմանափակվել միայն Սահմանադրությամբ հստակ 

նախատեսված հանգամանքների առկայության դեպքում: Նշվածից հետևում է, 
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որ ռազմական կամ արտակարգ դրության ժամանակ Սահմանադրությունն 

աշխատանքային իրավունքների դատական պաշտպանության ոլորտում որևէ 

սահմանափակում չի նախատեսել, հետևաբար, ընդհանուր կարգով գործում 

են ոլորտը կարգավորող բոլոր իրավական նորմերը:   

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում փաստել, որ բողոքաբերը, 

նշելով, որ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը հակասում է Գերագույն 

դատարանի նախադեպային որոշմամբ արտահայտված դիրքորոշմանը, չի 

հիմնավորել, թե ինչումն է կայանում այդ հակասությունը: 

Այսպես, Գերագույն դատարանն ըստ հայցի Ա.Հունանյանի ընդդեմ 

Բերձոր համայնքի ղեկավար Ա.Սարիբեկյանի՝ աշխատանքային իրավունք-

ների վերականգնման պահանջի մասին ԸԻԴ/2408/02/2015թ. քաղաքացիական 

գործով իր՝ 2016 թվականի օգոստոսի 16-ի որոշմամբ անդրադարձել է ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիմքով 

աշխատանքային պայմանագիրը գործատուի նախաձեռնությամբ լուծելու 

խնդրին: Մասնավորապես, Գերագույն դատարանն արձանագրել է, «որ աշ-

խատանքում վերականգնելու վերաբերյալ գործերով այն անձի հայցով, որի 

հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է գործատուի նախաձեռնու-

թյամբ, աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու մասին հրամանի 

իրավաչափության (այսինքն՝ աշխատանքից ազատելու օրինական հիմքերի 

առկայությունը և օրենսդրությամբ սահմանված կարգի պահպանումը) 

ապացուցման բեռը կրում է գործատուն, իսկ նախկին աշխատողը պետք է 

ապացուցի իր կողմից նախկինում զբաղեցրած հաստիքային միավորի 

գոյություն ունենալու, ինչպես նաև իր մասնագիտական պատրաստ-

վածությանը, որակավորմանը, առողջական վիճակին համապատասխան այլ 

աշխատանք լինելու փաստերը: Եվ նման գործերով պետք է պահպանվի 

իրավունքի չարաշահման անթույլատրելիության ընդհանուր իրավական 

սկզբունքը:»: Այսինքն՝ Գերագույն դատարանը ինչպես սույն որոշմամբ, 

այնպես էլ բողոքաբերի վկայակոչած որոշմամբ արձանագրել է, որ 

պատասխանողն է կրում հայցվորի հետ աշխատանքային պայմանագիրը 

լուծելու վերաբերյալ հրամանի (անհատական իրավական ակտի) 

իրավաչափության ապացուցման պարտականությունը: Այլ հարց է, երբ 

պատասխանողն իր պարտականությունը կատարում է, իսկ հայցվորն 

առարկում է, տվյալ դեպքում հայցվորն է կրում իր առարկությունների 

հիմքում ընկած փաստի ապացուցման բեռը: Նույն՝ 16.08.2016թ. որոշման մեջ 

հարցադրում անելով, թե ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 

պահանջների խախտումը հանգեցնու՞մ է արդյոք աշխատանքային 

պայմանագրի լուծման կապակցությամբ ընդունած իրավական ակտի 

անվավերությանը, Գերագույն դատարանը դիրքորոշում է հայտնել, որ «ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի բովանդակությունից հետևում է, 

որ աշխատանքից ազատելիս աշխատողին նախապես գրավոր ծանուցման 

պարտականության չկատարման համար նախատեսված է միայն աշխատողին 

տուժանքի վճարման, այլ ոչ թե նախկին աշխատանքում վերականգնելու 

գործատուի պարտականությունը:»: Այսպիսով, զարգացնելով նշված 

դիրքորոշումը, կարելի է արձանագրել, որ եթե առկա է աշխատանքային 

պայմանագրի արձակման օրինական հիմքը, միշտ չէ, որ աշխատանքից 

ազատման  կարգի չպահպանումը բերում է աշխատանքում վերականգնելուն: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ 

կետով սահմանված հիմքով աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու 

հարցերին Գերագույն դատարանն անդրադարձել է նաև իր այլ 

նախադեպային որոշումներում, օրինակ՝ ըստ հայցի Մ.Մկոյանի ընդդեմ 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ՝ հրամանն անվավեր ճանաչելու, աշխատանքում 

վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի գումարը բռնագանձելու 
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պահանջի մասին ԸԻԴ/1082/02/15 քաղաքացիական գործով 11.02.2016թ. 

որոշումը, որտեղ Գերագույն դատարանը շարադրել է նշված հիմքով 

աշխատանքային պայմանագրի լուծման համար մի շարք նախապայմաններ:      

Այսպիսով, Գերագույն դատարանը, վերը շարադրված պատճառաբա-

նություններից ելնելով, գտնում է, որ վճռաբեկ բողոքի փաստարկները բավա-

րար չեն բողոքարկվող որոշումը բեկանելու կամ փոփոխելու համար, և որ 

պետք է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված իր լիազորությունը և մերժել վճ-

ռաբեկ բողոքը՝ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը թողնելով օրինական ուժի 

մեջ: 

 

5. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը 

դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և 

փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում 

զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ 

կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից:  

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-

ին մասի համաձայն՝ դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև 

բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին համապատասխա-

նորեն: 

«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ  օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» 

կետի համաձայն՝ դատարաններում պետական տուրքի վճարումից 

ազատվում են հայցվորները՝ աշխատավարձի և դրան հավասարեցված 

վճարումների հետ կապված այլ գումարների գանձման  և աշխատանքային 

վեճերի վերաբերյալ հայցերով: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սույն գործով վեճը վերջնական 

լուծում չի ստացել, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ դատական ծախսերի 

բռնագանձման հարցին անհրաժեշտ է անդրադառնալ գործի նոր քննության 

արդյունքներով: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավա-

րության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով` Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Պատասխանող «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչ Յա. Բաբայանի 

բերած վճռաբեկ բողոքը մերժել: Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դա-

տարանի 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-ի որոշումը թողնել օրինական ուժի 

մեջ:  

2. Դատական ծախսերի հարցին անդրադառնալ գործի նոր քննության 

ընթացքում: 

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

լիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: 

 

  

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ստորագրություն Ն. ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ստորագրություն Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 ստորագրություն Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Կ. ՂԱՐԱՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում       Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/0399/02/21 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/0399/02/21 

Նախագահող դատավոր` Կ.Սաղյան 

Դատավորներ`                    Լ.Ավանեսյան  

                                   Ռ.Ջհանգիրյան 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ 

 

    ք.Ստեփանակերտ                               12-ին հունվարի 2022 թվական 

 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերա-

գույն դատարան)` վճռաբեկության կարգով. 

 

                           նախագահությամբ`     Ն.Նարիմանյանի 

  մասնակցությամբ`դատավորներ՝      Հ.Աբրահամյանի 

                                                                                Ա.Աբրահամյանի                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                Գ.Գրիգորյանի 

                                                                  Հ.Խաչատրյանի 

 

դռնբաց դատական նիստում, քննության առնելով ըստ հայցի Կարեն 

Ռաֆայելի Բաղրյանի ընդդեմ Արցախի Հանրապետության 

քաղաքաշինության նախարարության՝ աշխատանքից ազատելու մասին 

հրամանն անվավեր ճանաչելու, աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր 

պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար հասանելիք գումարը 

գանձելու պահանջներով ԸԻԴ/0399/02/21 քաղաքացիական գործով Արցախի 

Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի հոկտեմբերի 29-ի 

որոշման դեմ հայցվոր Կարեն Բաղրյանի ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի 

բերած վճռաբեկ բողոքը, 

   

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը 

Կարեն Ռաֆայելի Բաղրյանը (այսուհետ նաև՝ Հայցվոր) ԱՀ 

քաղաքաշինության նախարարության (այսուհետ նաև՝ Պատասխանող) դեմ 

2021 թվականի մարտի 08-ին հայցադիմում է ներկայացրել Արցախի 

Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան 

(այսուհետ՝ Առաջին ատյանի դատարան)՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 01-ի 

թիվ 61-Կ հրամանն անվավեր ճանաչելու, իրեն նախկին աշխատանքում 

վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի 

համար միջին աշխատավարձը գանձելու մասին պահանջներով: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի մարտի 09-ի որոշմամբ 

հայցադիմումը վարույթ է ընդունվել և հարուցվել քաղաքացիական գործ: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի ապրիլի 01-ի որոշմամբ 

գործով հրավիրվել է նախնական դատական նիստ: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի մայիսի 07-ի որոշմամբ 

գործը նշանակվել է դատական քննության:  
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Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի օգոստոսի 17-ի վճռով 

նախկին աշխատանքում վերականգնելու պահանջի մասով գործի վարույթը 

կարճվել է՝ հայցից Հայցվորի հրաժարվելու հիմքով, իսկ մնացած մասով՝ 

մերժվել: 

Նշված վճռի դեմ 2021 թվականի սեպտեմբերի 15-ին վերաքննիչ բողոք է 

բերել Հայցվորը: 

Քաղաքացիական գործը և վերաքննիչ բողոքն Արցախի Հանրապետու-

թյան վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ՝ Վերաքննիչ դատարան) դատական 

կազմին են հանձնվել 2021 թվականի սեպտեմբերի 17-ին: 

Վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի սեպտեմբերի 20-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատական քննության: 

Վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի հոկտեմբերի 29-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքը մերժվել է. Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի 

օգոստոսի 17-ի վճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ: Դատական կազմի 

դատավոր Ռ.Ջհանգիրյանը ներկայացրել է հատուկ կարծիք, որով գտել է, որ 

ներկայացված բողոքը ենթակա է բավարարման, Առաջին ատյանի 

դատարանի դատական ակտը բեկանման և փոփոխման, իսկ ներկայացված 

հայցը՝ մասնակի բավարարման: 

Նշված որոշման դեմ Հայցվորի ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանը 2021 

թվականի նոյեմբերի 29-ին ներկայացրել է վճռաբեկ բողոք՝ Վերաքննիչ 

դատարանի դատական ակտը բեկանելու և հայցը բավարարելու խնդրանքով: 

Գերագույն դատարանի 2021 թվականի դեկտեմբերի 13-ի որոշմամբ 

վճռաբեկ բողոքն ընդունվել է վարույթ: 

Վճռաբեկ բողոքի գրավոր պատասխան չի ներկայացվել: 

  

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում՝ 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.  

Ըստ ներկայացված վճռաբեկ բողոքի՝ Վերաքննիչ դատարանը խախտել 

է  «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ, 13-րդ հոդվածների, ԱՀ 

Սահմանադրության 57-րդ հոդվածի, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 230-րդ, 231-րդ հոդվածների, ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 1-ին, 

2-րդ, 4-րդ, 5-րդ հոդվածների, 113-րդ հոդվածի 9-րդ կետի, 220-րդ, 222-րդ, 223-

րդ և 226-րդ հոդվածների պահանջները։ 

Նշվածը բողոքաբերը հիմնավորել է հետևյալ փաստարկներով. 

Ըստ բողոքաբերի՝ Առաջին ատյանի դատարանը սխալ է որոշել գործի 

փաստերը, այնուհետև, ապացուցման բեռը ճիշտ չի բաշխել կողմերի միջև, 

ավելին՝ Պատասխանողին ազատել է ապացուցման բեռից և ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 47-րդ և 49-րդ հոդվածների 

պահանջների խախտմամբ, ոչ վերաբերելի ապացույցների հղմամբ, մերժել է 

Հայցվորի պահանջը: Առաջին ատյանի դատարանն արձանագրել է միայն 

աշխատանքի ընդունման, ազատման, արձակուրդի, փաստաբանին 

հասցեագրված գրության, վաղեմություն միջնորդելու և հայցից մասնակիորեն 

հրաժարվելու հանգամանքները, մինչդեռ կոնկրետ վիճարկվող հրամանի 

հիմքերի առկայության, իրավաչափության և Հայցվորի փաստարկների ու 

դրանց հիմնավորող հանգամանքների մասին որևէ փաստ չի արձանագրել: 

Հայցվորը վճիռը բողոքարկելով վերաքննության կարգով, հիմնավորել է 

նրանով, թե կոնկրետ որ նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերն է 

խախտել Առաջին ատյանի դատարանը, ինչպես նաև հիմնավորել է այն, որ 

ինքը հարգելի պատճառներով է բացակայել աշխատանքից և վիճարկված 

հրամանը չի բխում օրենքից /աշխատանքային օրենսդրությունից/: 
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Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանը, որոշման մեջ 

արձանագրելով Սահմանադրության 57-րդ, ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 

13-րդ, 14-րդ, 37-րդ, 83-րդ, 84-րդ, 142-րդ, 216-րդ, 218-րդ հոդվածները, որոնք 

ըստ էության չեն կանխորոշում գործի ելքը, արձանագրելով աշխատանքի 

ընդունման և ազատման փաստերը, իրավական թվով երկու հարց է առաջ 

քաշել, որոնց մասով էլ, ըստ էության, սխալ հետևության է հանգել, հետևյալ 

հիմնավորումներով:  

Հայցվորին աշխատանքից ազատել են ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 

113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետով, այն բանի համար, իբր, չի ներկայացել 

աշխատանքի ամբողջ հերթափոխի ընթացքում: Մինչդեռ, պատասխանող 

կողմը որևէ հստակ տեղեկություն անգամ չունի, թե կոնկրետ ինչ ժամկետով է 

Հայցվորը բացակայել աշխատանքից ու ինչ պատճառով: 

Ըստ բողոքաբերի՝ Հայցվորը, լինելով զորակոչի ոչ ենթակա, սակայն 

աշխատանքային հարաբերություններում, կատարում էր իր 

պարտականությունները: Նրա որդին պատերազմին էր մասնակցում, 

ընտանիքի մյուս անդամներին, անվտանգությունից ելնելով՝ տեղափոխել էր 

անվտանգ վայր, իսկ տանը մնացել էր ծեր ու հիվանդ, 85 տարեկան մայրը, ում 

մեկ օրով անգամ Ստեփանակերտից չի տեղափոխել: Հոկտեմբերի 08-ի գիշերը 

Հայցվորը ստացել է որդու զոհվելու գույժը, ինչի հետևանքով առողջական 

խնդիրներ է ունեցել ու հայտնվել է մի այնպիսի հոգեվիճակում, որ իրեն ևս 

հսկելու անհրաժեշտություն է առաջացել: Հետագայում, պարզվել է, որ, 

բարեբախտաբար, որդին ողջ է, սակայն՝ վիրավոր: Այդ հանգամանքից 

ելնելով, հիվանդանոցում և հետո նաև տանը իրականացրել է որդու, ինչպես 

նաև մայր ծնողի խնամքը: Հայցվորը նոյեմբերի 13-ից ներկայացել է 

աշխատանքի ու անցել իր պարտականությունների կատարմանը, սակայն այդ 

ամսվա վերջին կապիտալ շինարարության վարչության պետը տեղեկացրել է, 

թե դեկտեմբերի 01-ից չպետք է ներկայանա աշխատանքի՝ առանց որևէ 

պատճառաբանության: 

Վերաքննիչ դատարանը, վերը նշվածները հաշվի չառնելով, 

միակողմանի է քննել գործը, ներկայացված վերաքննիչ բողոքը իր բոլոր 

հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում չի վերանայել, Հայցվորի 

վկայակոչած փաստերի և դրանք հերքող հակափաստարկների 

բացակայության պայմաններում, չի արձանագրել աշխատանքից կամ 

աշխատավայրից հարգելի պատճառներով բացակայած լինելու փաստը և  

գործատուի կողմից միակողմանի աշխատանքային պայմանագրի լուծումը չի 

համարել կարգապահական տույժի կիրառման արդյունք: Այդ այն դեպքում, 

երբ պատասխանող կողմը նման փաստ չի վկայակոչել, անգամ բանավոր 

նման դիրքորոշում չի հայտնել որևէ ատյանում: 

Ըստ բողոքաբերի՝ Հայցվորի աշխատանքի չներկայանալը բխել է ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 114-րդ հոդվածում նշված և դրանից ածանցվող 

հանգամանքներից, քանի որ, եթե այդ արտակարգ բնույթ կրող՝ 

պատերազմական հանգամանքները չլինեին և դրանց պատճառով անձին 

չհայտնեին որդու, իբր զոհվելու լուրը, ապա Հայցվորի առողջությունը չէր 

վատանա և նա նորմալ կշարունակեր իր առօրյան: Ընդ որում, ԸԻԴ/2727/02/20 

քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանը՝ օբյեկտիվ պատճառների 

շարքում դասել է նաև պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված 

որոշակի դեպքեր: 

Վճռաբեկ բողոքում մեջբերելով նաև սույն քաղաքացիական գործով 

Վերաքննիչ դատարանի դատավոր Ռ.Ջհանգիրյանի հատուկ կարծիքն 

ամբողջությամբ, բողոքաբերը նշել է, որ բողոքում բարձրացված հարցերի 

վերաբերյալ Գերագույն դատարանի որոշումը կարող է էական 

նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության և կանխատեսելի 
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դատական պրակտիկա ձևավորելու համար, ինչպես նաև Վերաքննիչ 

դատարանի կողմից թույլ է տրվել առերևույթ դատական սխալ, որն ազդել է 

գործի ելքի վրա: 

Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է վճռաբեկ բողոքն 

ընդունել վարույթ, բեկանել Վերաքննիչ դատարանի ԸԻԴ/0399/02/20 

քաղաքացիական գործով 2021 թվականի հոկտեմբերի 29-ի որոշումը և 

կայացնել նոր դատական ակտ՝ հայցը բավարարելու մասին: 

  

3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող 

փաստերը  

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն 

հետևյալ փաստերը. 

1) Հայցվորը վիճարկել է Պատասխանողի 2020 թվականի դեկտեմբերի 

01-ի թիվ 61-ԿԲ անհատական իրավական ակտը: Վերջինս կայացվել է 

Հայցվորի հետ 2010 թվականի օգոստոսի 02-ին կնքված թիվ 017 

աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու և նրան պաշտոնից ազատելու 

վերաբերյալ: Ընդ որում, անհատական իրավական ակտը փաստական որևէ 

հիմք չի պարունակում, իսկ որպես իրավական հիմք արձանագրվել է ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետը: 

2) Հայցվորի աշխատանքի չներկայանալու ենթադրյալ փաստով 

Պատասխանողի կողմից որևէ վարույթ չի իրականացվել, Հայցվորից 

բացատրություն չի պահանջվել և նրա նկատմամբ կարգապահական տույժ 

կիրառելու վերաբերյալ որոշում չի ընդունվել: 

3) Դիմելով Առաջին ատյանի դատարան, Հայցվորը խնդրել է անվավեր 

ճանաչել Պատասխանողի կողմից կայացված անհատական իրավական 

ակտը, իրեն վերականգնել աշխատանքում և հօգուտ իրեն գանձել հարկադիր 

պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար միջին աշխատավարձը: 

4) 2021 թվականի օգոստոսի 02-ին Հայցվորն Առաջին ատյանի 

դատարան է ներկայացրել դիմում՝ աշխատանքում վերականգնելու 

պահանջից հրաժարվելու մասին: 

5) Ըստ «Ջրամատակարարում» փակ բաժնետիրական ընկերության 

տնօրեն Գ.Հայրապետյանի կողմից 2021 թվականի հուլիսի 20-ին 

տրամադրված թիվ 161 տեղեկանքի՝ Հայցվորը 2021 թվականի մարտի 01-ից 

աշխատում է նույն ընկերությունում՝ որպես կապիտալ շինարարության և 

համակարգերի արդիականացման բաժնի ճարտարագետ: 

6) Առաջին ատյանի դատարանը ներկայացված հայցադիմումը համարել 

է երեք առանձին պահանջներից կազմված, դրանցից՝ աշխատանքում 

վերականգնելու «պահանջ»-ով գործի վարույթը կարճել է, իսկ մնացած մասով՝ 

հայցը մերժել: 

7) Վերաքննիչ դատարանն Առաջին ատյանի դատարանի դատական 

ակտը թողել է օրինական ուժի մեջ, արձանագրելով, որ ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետով սահմանված իրավունքից 

գործատուն կարող է օգտվել երկու՝ հավասարարժեք եղանակով, այն է՝ 

կարգապահական վարույթի արդյունքում, որպես կարգապահական 

պատասխանատվության միջոց կիրառելու և առանց որևէ վարույթ 

իրականացնելու՝ աշխատանքային պայմանագիրը միակողմանի լուծելու 

տարբերակներով: Տվյալ դեպքում Պատասխանողն ընտրել է երկրորդ 

տարբերակը: Ընդ որում, եթե նույնիսկ սույն քաղաքացիական գործով 

կիրառելի համարվեն ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի կարգապահական 

վարույթին վերաբերող կանոնները, ապա միևնույն է, Պատասխանողը որևէ 

նյութական նորմ չի խախտել, քանի որ Գերագույն դատարանի ԸԻԴ/2727/02/20 

քաղաքացիական գործով 2021 թվականի հունիսի 30-ին կայացված որոշմամբ 
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նման դեպքերի համար համապատասխան բացատրության չպահանջումը 

դիտարկվել է հարգելի: 

 

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգում-

ները 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը 

վարույթ ընդունելը պայմանավորված է ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով 

նախատեսված հիմքերի առկայությամբ, այն է՝ Գերագույն դատարանի 

որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ 

կիրառության համար և առերևույթ թույլ է տրվել դատական սխալ, որը կարող 

էր ազդել գործի ելքի վրա:  

Սույն գործով Գերագույն դատարանը, վերահաստատելով և 

զարգացնելով նախկինում արտահայտած իրավական դիրքորոշումները, 

հարկ է համարում անդրադառնալ հետևյալ իրավական հարցադրումներին` 

ա) ինչ կարգով կարող է գործատուն կիրառել ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետը, 

բ) աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ անհատական իրավական 

ակտը վիճարկելու պահանջը ինչ ծավալով է քննվում դատարանի կողմից և 

դրա արդյունքում ինչ որոշում կարող է կայացվել: 

Նշված հարցադրումներին պատասխանելու համար Գերագույն 

դատարանն անրաժեշտ է գտնում կատարել մի շարք իրավական նորմերի 

վերլուծություններ: Այսպես՝ 

ա) Գերագույն դատարանն արդեն իսկ ԸԻԴ/0163/02/18 քաղաքացիական 

գործով 2019 թվականի հունվարի 18-ի որոշմամբ արձանագրել է, որ 

«...օրենսդիրը ցանկացած պարագայում առանց հարգելի պատճառի 

աշխատանքի չներկայանալը դիտարկել է որպես գործատուի՝ իր 

նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու եղանակով 

աշխատողի նկատմամբ կարգապահական խախտման համար 

պատասխանատվության տարատեսակ և այն չի կարող կիրառվել գործատուի 

նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու 

իրավահարաբերությունները կարգավորող նորմերի շրջանակներում»: 

Զարգացնելով նշված դիրքորոշումը, Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է նաև հետևյալը. Սահմանադրության 57-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի ազատ ընտրության 

իրավունք: 

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր աշխատող ունի 

աշխատանքից անհիմն ազատվելու դեպքում պաշտպանության իրավունք: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Սահմանադրությամբ 

երաշխավորված աշխատանքի ընտրության ազատությունը յուրաքանչյուր 

անհատի համար ապահովում է առանց խտրականության աշխատանքային 

հարաբերությունների մեջ մտնելու և իր մաuնագիտական ու այլ 

ընդունակություններն ազատ դրuևորելու հավաuար հնարավորություն։ 

Միաժամանակ, այն չի խոչընդոտում oրենuդրին աշխատանքային 

հարաբերություններն իրավական կարգավորման ենթարկելիu uահմանել 

անձանց իրավական տարբեր կարգավիճակներ` կապված աշխատանքային 

պայմանների, անմիջական պայմանագրային պարտականությունների, 

գործունեության բնագավառի հետ, և նույնիuկ նախատեuել առանձին 

պաշտոններ զբաղեցնելու և պաշտոններից ազատելու առանձնահատուկ 

դեպքեր, եթե դրանք oբյեկտիվորեն արդարացված են: 

«Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի աշխատանքային 

օրենսգիրքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործողության մեջ 
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դնելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 1-ին հոդվածի ուժով՝ 2005թ. հուլիսի 1-ից Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործողության մեջ է դրվել 2004թ. 

նոյեմբերի 9-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 

օրենսգիրքը (դրա հետագա փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ), 

այն վերանվանելով «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

աշխատանքային օրենսգիրք»-ի: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 1-ին հոդվածի համաձայն. «1. Սույն 

օրենսգիրքը կարգավորում է կոլեկտիվ և անհատական աշխատանքային 

հարաբերությունները, սահմանում է այդ հարաբերությունների ծագման, 

փոփոխման և դադարման հիմքերն ու իրականացման կարգը, 

աշխատանքային հարաբերությունների կողմերի իրավունքներն ու 

պարտականությունները, պատասխանատվությունը, ինչպես նաև 

աշխատողների անվտանգության ապահովման ու առողջության պահպանման 

պայմանները: 

2. Աշխատանքային հարաբերությունների առանձին բնագավառների 

կարգավորման առանձնահատկությունները կարող են սահմանվել օրենքով»: 

Նույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Արցախի Հան-

րապետությունում աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են 

ԱՀ Սահմանադրությամբ, սույն օրենսգրքով, օրենքներով, այլ իրավական 

ակտերով, աշխատանքային և կոլեկտիվ պայմանագրերով: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսգիրքը սահմանում է նաև աշխատողի կողմից աշխատանքային 

պարտականությունների կատարման կարգը: Մասնավորապես, ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի համաձայն` աշխատանքային 

հարաբերությունները աշխատողի և գործատուի փոխադարձ 

համաձայնության վրա հիմնված հարաբերություններն են, ըստ որի` 

աշխատողն անձամբ, որոշակի վարձատրությամբ կատարում է 

աշխատանքային գործառույթներ (որոշակի մասնագիտությամբ, 

որակավորմամբ կամ պաշտոնում աշխատանք)` ենթարկվելով ներքին 

կարգապահական կանոններին, իսկ գործատուն ապահովում է 

աշխատանքային օրենսդրությամբ, աշխատանքային իրավունքի նորմեր 

պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ և 

աշխատանքային պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքի պայմաններ: 

Նույն օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` գործատուները, 

աշխատողները և նրանց ներկայացուցիչներն իրենց իրավունքներն 

իրականացնելիս և պարտականությունները կատարելիս պարտավոր են 

պահպանել օրենքը, գործել բարեխիղճ և ողջամիտ: Աշխատանքային 

իրավունքների չարաշահումն արգելվում է: Աշխատանքային իրավունքների 

իրականացմամբ և պարտականությունների կատարմամբ չպետք է խախտվեն 

այլ անձանց` օրենքներով պաշտպանվող իրավունքներն ու շահերը: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 216-րդ հոդվածը սահմանում է նաև, որ 

աշխատողը պարտավոր է բարեխղճորեն կատարել աշխատանքային 

պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները, պահպանել 

կազմակերպության ներքին կարգապահական կանոնները, աշխատանքային 

կարգապահությունը, կատարել աշխատանքի սահմանված նորմաները, 

պահպանել աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման 

պահանջները, բարեխղճորեն վերաբերվել գործատուի և այլ աշխատողների 

գույքին, ինչպես նաև մարդկանց կյանքին ու առողջությանը, գործատուի 

գույքի պաշտպանությանն սպառնացող վտանգի ծագման մասին անմիջապես 

տեղեկացնել գործատուին: 
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ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն` աշխատողները պարտավոր են աշխատել սահմանված 

աշխատանքի (հերթափոխային) ժամանակացույցներին համապատասխան:  

Այսինքն, օրենսդիրն աշխատողին պարտավորեցնում է 

աշխատանքային պարտականությունները կատարել օրինականության, 

բարեխղճության և ողջամտության սկզբունքների պահպանմամբ: Աշխատողն 

աշխատանքային պարտականությունները կատարում է ոչ թե ամբողջովին իր 

հայեցողությամբ, այլ պարտադիր կերպով ենթարկվելով աշխատանքային 

ռեժիմին, կազմակերպության ներքին կարգապահական կանոններին, 

աշխատանքային կարգապահությանը, աշխատանքի սահմանված 

նորմաներին: Ուստի, ցանկացած պարագայում, առանց հարգելի 

պատճառների աշխատանքի չներկայանալը դասվում է աշխատողի 

աշխատանքային պարտականությունների չկատարման թվին: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 220-րդ հոդվածի համաձայն՝  

1. Աշխատանքային կարգապահության խախտում է համարվում 

աշխատողի մեղքով աշխատանքային պարտականությունները չկատարելը 

կամ ոչ պատշաճ կատարելը: 

2. Աշխատանքային կարգապահության խախտում չեն համարվում. 

1) տարերային աղետների, տեխնոլոգիական վթարների, 

համաճարակների, դժբախտ պատահարների, հրդեհների և արտակարգ բնույթ 

կրող այլ դեպքերի կանխարգելման կամ դրանց հետևանքների անհապաղ 

վերացման ժամանակահատվածում այդ դեպքերով պայմանավորված՝ 

աշխատողի աշխատանքի չներկայանալը կամ ոչ լրիվ աշխատանքային օրով 

աշխատանքի ներկայանալը. 

2) ուսումնական (այդ թվում՝ նախադպրոցական) հաստատությունների 

համար նախատեսված արձակուրդների չպլանավորված տեղափոխման կամ 

չպլանավորված տրամադրման ժամանակահատվածում մինչև տասներկու 

տարեկան երեխայի խնամքը կազմակերպելու նպատակով աշխատողի 

աշխատանքի չներկայանալը կամ ոչ լրիվ աշխատանքային օրով աշխատանքի 

ներկայանալը: 

Նշվածներից բխում է, որ աշխատողի աշխատանքի չներկայանալը կամ 

ոչ լրիվ աշխատանքային օրով աշխատանքի ներկայանալը, անկասկած, 

հանդիսանում է աշխատանքային կարգապահության խախտում: Հետևաբար, 

դրա վերաբերյալ ծագող բոլոր իրավահարաբերությունները պետք է ընկած 

լինեն կարգապահական պատասխանատվության կիրառման գործող 

կարգավորումների շրջանակներում և, եթե գործատու-աշխատող 

հարաբերությունները կարգավորող հատուկ նորմերն այլ բան չեն սահմանում, 

կիրառման ենթակա են ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի՝ կարգապահական 

պատասխանատվությանն առնչվող ընդհանուր նորմերը: Հետևաբար, ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետը 

գործատուն կարող է կիրառել միայն կարգապահական վարույթի 

շրջանակներում: 

Նույն օրենսգրքի 222-րդ հոդվածի համաձայն՝ կարգապահական 

պատասխանատվության կարող է ենթարկվել միայն աշխատանքային 

կարգապահությունը խախտած աշխատողը: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 226-րդ հոդվածի համաձայն՝ մինչև 

կարգապահական տույժի կիրառումը գործատուն պետք է աշխատողից 

պահանջի խախտման մասին գրավոր բացատրություն: Եթե գործատուի 

սահմանած ողջամիտ ժամկետում աշխատողն առանց հարգելի պատճառների 

չի ներկայացնում գրավոր բացատրություն, ապա կարգապահական տույժը 

կարող է կիրառվել առանց գրավոր բացատրության: 
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Նշվածներից բխում է, որ աշխատանքային պարտականությունները 

չկատարելու (աշխատանքի չներկայանալու) պատճառները բացահայտելու և, 

ըստ այդմ՝ աշխատողի արարքին գնահատական տալու և կարգապահական 

տույժ կիրառելու իրավաչափ հնարավորություն ձեռք բերելու համար, 

գործատուն պարտավոր է աշխատողից գրավոր բացատրություն պահանջել՝ 

սահմանելով այն ներկայացնելու համար ողջամիտ ժամկետ:  

Միևնույն ժամանակ, աշխատանքային օրենսդրությունը հնարավոր է 

համարել կարգապահական պատասխանատվության կիրառումը նաև առանց 

աշխատողի կողմից բացատրություն ներկայացնելու: Նշված հոդվածի 

համաձայն՝ եթե գործատուի սահմանած ողջամիտ ժամկետում աշխատողն 

առանց հարգելի պատճառների չի ներկայացնում բացատրություն, ապա 

կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել առանց բացատրության: 

Հոդվածի կարգավորումից բխում է, որ առանց բացատրության 

կարգապահական տույժ կարելի է կիրառել, եթե աշխատողը բացատրություն 

չի ներկայացնում առանց հարգելի պատճառի:  

Գերագույն դատարանն ԸԻԴ/2727/02/20 քաղաքացիական գործով 

ամրագրել է, որ առանց աշխատողի գրավոր բացատրության 

կարգապահական պատասխանատվության կիրառումը ձևական առումով 

թույլատրելի պետք է համարել բոլոր այն դեպքերում, երբ օբյեկտիվ 

պատճառներով գործատուն հնարավորություն չունի աշխատողից պահանջել 

համապատասխան բացատրությունը: Նման պատճառների թվին են դասվում 

արտակարգ կամ պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված կապի և 

հեռահաղորդակցության միջոցների, փոստային ծառայությունների 

ամբողջական կամ մասնակի խափանումները: Այս համատեքստում, 2020 

թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված և նույն թվականի նոյեմբերի 09-ի 

հրադադարի համաձայնությամբ առկախված հերթական պատերազմը և դրա 

ընթացքում կապի միջոցների և փոստային ծառայությունների բնականոն 

աշխատանքի հանրահայտ խաթարումները դատարանը կարող է դիտարկել 

հարգելի պատճառ՝ կարգապահական ենթադրյալ խախտում թույլ տված 

աշխատողներից համապատասխան բացատրություն չպահանջելու, ինչպես 

նաև՝ աշխատողի կողմից պահանջված բացատրությունը չներկայացնելու 

առումով:  

Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտնում ընդգծել, որ 

ԸԻԴ/2727/02/20 քաղաքացիական գործով կարգապահական ենթադրյալ 

խախտում թույլ տված աշխատողներից գործատուի կողմից 

համապատասխան բացատրություն չպահանջելու, ինչպես նաև՝ աշխատողի 

կողմից պահանջված բացատրությունը չներկայացնելու առումով կապի 

միջոցների և փոստային ծառայությունների բնականոն աշխատանքի 

հանրահայտ խաթարումները, որպես հարգելի պատճառ դիտարկելու 

վերաբերյալ Գերագույն դատարանի դիրքորոշումը վերաբերում է 

բացառապես 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 09-ն ընկած 

ժամանակահատվածում իրականացված կարգապահական վարույթներին, այլ 

ոչ թե նշված ժամկետում կատարված ենթադրյալ իրավախախտումներին: 

Ինչ վերաբերում է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 09-ն 

ընկած ժամանակահատվածում կատարված ենթադրյալ կարգապահական 

իրավախախտումների վերաբերյալ հետագայում (2020 թվականի նոյեմբերի 

09-ից հետո) կայացված անհատական իրավական ակտերին, ապա դրանց 

իրավաչափությունը գնահատելու հարցում Գերագույն դատարանը 

բացատրության բացակայությունը ոչ թե համարել է հարգելի, այլ 

դատարանների ուշադրությունը հրավիրել է այն հանգամանքին, որ 

համապատասխան բացատրությունը պահանջված լինելու փաստի 

առկայության պարզման հետ միաժամանակ, անհրաժեշտ է քննության 
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առարկա դարձնել նաև այն հարցը, թե՝ արդյոք աշխատողի արարքում առկա 

են աշխատանքային կարգապահության խախտման հատկանիշներ, կամ այլ 

կերպ՝ հարգելի է արդյոք նրա աշխատանքի չներկայանալու բուն պատճառը: 

Միայն նման մոտեցման դեպքում կարելի է խոսել գործատուի և անօրինական 

կարգով աշխատանքից ազատված աշխատողի իրավունքների և օրինական 

շահերի միջև արդարացի հավասարակշռության ապահովման մասին։ Այլ 

կերպ՝ կարգապահական խախտում համարվող արարքի կատարման 

փաստով պայմանավորված (անկախ դրա կատարման 

ժամանակահատվածից) և 2020 թվականի նոյեմբերի 09-ից հետո կայացված 

անհատական իրավական ակտի իրավաչափությունը ստուգելու գործերով 

կարգապահական պատասխանատվության վարույթի իրականացման կարգի 

խախտում հանդիսացող բացատրության չպահանջումը per defaltam (ինքնա-

բերաբեր՝ առանց որևէ պատշաճ հիմնավորման) հարգելի համարվել չեն 

կարող: 

Նշվածի հաշվառմամբ Գերագույն դատարանն ԸԻԴ/2727/02/20 

քաղաքացիական գործով արձանագրել է, որ աշխատանքի չներկայանալու 

հիմնավորմամբ աշխատանքից ազատելու օրենքով նախատեսված հիմքի 

առկայության (հրամանի փաստական կազմի) և կայացված անհատական 

իրավական ակտի ընդունման ընթացակարգի պահպանման (հրամանի 

իրավական կազմի) ապացուցման պարտավորությունը կրում է գործատուն, 

իսկ թույլ տրված բացակայության հարգելի լինելու պատճառների վերաբերյալ 

ապացույցներ ներկայացնելունը՝ աշխատողը:  

Ընդ որում, գործատուի կողմից իր վրա դրված ապացուցման 

պարտականությունը չկատարելու դեպքում դատարանին այլ բան չի մնում, 

քան սխալ իրավական հիմքով գործատուի կայացրած անհատական 

իրավական ակտի առկայության փաստն արձանագրելն ու աշխատողի 

խախտված իրավունքները վերականգնելը: Նշվածն էլ, իր հերթին, 

իրականացվում է ստորև բերվող իրավական նորմերի հաշվառմամբ. 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 38-րդ հոդվածի համաձայն. 

«1. Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը, Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով 

սահմանված գործերի ենթակայությանը համապատասխան, իրականացնում է 

դատարանը: 

(...): 

3. Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունն իրականացվում 

է` 

(…) 

4) պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ 

գործատուի իրավական ակտն անվավեր ճանաչելով. 

(…)»: 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-

րդ մասի համաձայն՝ նույն օրենքով սահմանված ենթաօրենսդրական 

նորմատիվ իրավական ակտերին վերաբերող օրենսդրական տեխնիկայի, 

նորմատիվ իրավական ակտի կառուցվածքի, նորմատիվ իրավական ակտե-

րում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, նորմատիվ իրավական 

ակտերի գործողությունը դադարեցնելու, ժամկետների հաշվարկման 

վերաբերյալ դրույթների գործողությունը տարածվում է անհատական և 

ներքին իրավական ակտերի վրա, եթե այլ բան սահմանված չէ օրենքով կամ 

այն նորմատիվ իրավական ակտով, որով նախատեսվել է անհատական կամ 

ներքին իրավական ակտի ընդունում: 



80 

 

Նույն օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ նորմատիվ իրավա-

կան ակտի, բացառությամբ Սահմանադրության, գործողությունը դադարեց-

վում է` 

1) նորմատիվ իրավական ակտն ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում. 

2) նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչվելու դեպքում. 

3) նորմատիվ իրավական ակտը չեղյալ ճանաչվելու դեպքում. 

4) նորմատիվ իրավական ակտը վերացված ճանաչվելու դեպքում: 

Նույն օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ նորմատիվ 

իրավական ակտն անվավեր է ճանաչվում իրավաստեղծ մարմնի, դրա 

իրավահաջորդի կամ համապատասխան լիազորություններով օժտված 

մարմնի ակտով, եթե նորմատիվ իրավական ակտն ընդունվել կամ գործել է` 

հակասելով ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ 

իրավական ակտի: 

Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ նորմատիվ իրավական ակտն 

անվավեր ճանաչելու մասին նորմատիվ իրավական ակտով լուծվում են` 

1) նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու հետևանքով 

անձանց խախտված իրավունքները ճանաչելու կամ մինչև խախտումը 

եղած իրավական վիճակը վերականգնելու հարցերը. 

2) անձանց իրավունքը խախտող կամ դրա խախտման համար վտանգ 

ստեղծող գործողությունները կասեցնելու կամ վերացնելու հարցերը. 

3) անվավեր ճանաչված նորմատիվ իրավական ակտն ընդունելու և 

անվավեր ճանաչելու հետևանքով պատճառված վնասները հատուցելու 

հարցերը: 

բ) Գերագույն դատարանն ԸԻԴ/1603/02/18 քաղաքացիական գործով 2019 

թվականի հունիսի 25-ի որոշմամբ արձանագրել է, որ հայցի հիմքը, որպես 

հայցի բովանդակության տարր, հայցը բնութագրում է այն տեսանկյունից, թե 

ինչ իրավաբանական փաստերի հիման վրա է հայցվորը խնդրում 

պաշտպանել իր նյութաիրավական պահանջը: Այդ իրավաբանական 

փաստերն էլ հենց հանդիսանում են հայցի հիմքը: Դատարանը կաշկանդված 

չէ հայցվորի հայտարարած փաստերի իրավական որակմամբ և պարտավոր է 

իրավական գնահատական տալ, իրավաբանորեն որակել հենց հայցվորի ցույց 

տված իրավաբանական փաստերը: Ընդ որում, ի տարբերություն հայցի հիմքի 

իրավաբանական փաստերի, հայցի իրավական հիմնավորումը հայցվորի 

կողմից կարող է փոփոխվել վարույթի բոլոր փուլերում, այդ թվում՝ 

դատաքննության ժամանակ, ինչպես նաև վերաքննիչ և վճռաբեկ վերանայման 

ընթացքում: Քաղաքացիական գործի քննության և լուծման համար 

անհրաժեշտ իրավական նորմերը որոշելը և կիրառելը դատարանի 

պարտականությունն է: Դատարանը բոլոր դեպքերում դատական քննության 

ենթակա վիճելի իրավահարաբերությունը կարգավորող նորմերը ընտրում և 

կիրառում է՝ ելնելով հայցի հիմքում ընկած իրավաբանական փաստերից, այլ 

ոչ թե հայցվորի վկայակոչած իրավական նորմերից (որոնք կարող են նույնիսկ 

ոչ ճիշտ վկայակոչված լինել): 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը՝ Դոդովն ընդդեմ 

Բուլղարիայի գործով իր 17.01.2008թ. վճռում նշել է, որ «քաղաքացիական 

դատավարությունում ձևավորված պրակտիկայի համաձայն՝ դատարանները 

քննության են առնում և որոշում իրենց ներկայացված հայցերի իրավական 

բնութագիրը՝ առանց հաշվի առնելու հայցվորի առաջարկած իրավական 

բնութագիրը: Հայցվորը պետք է ներկայացնի վիճելի հարցը՝ հստակեցնելով 

փաստերը և իր հայցապահանջը, սակայն նա չի կրում որևէ 

պարտականություն՝ հստակեցնելու դրա բնութագիրն իրավունքում: Եթե 

նույնիսկ հայցվորը նշում է իր հայցի իրավական բնութագիրը, դատարանը 
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կաշկանդված չէ դրանով: Դատարանը պետք է տա իր ինքնուրույն 

գնահատականը»: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն քաղաքացիական 

գործով Հայցվորը ներկայացրել է իր խախտված աշխատանքային 

իրավունքների վերականգնման պահանջ, այն ձևակերպելով հետևյալ կերպ՝ 

անվավեր ճանաչել անհատական իրավական ակտը, իրեն վերականգնել 

նախկին աշխատանքում և գանձել հարկադիր պարապուրդի ամբողջ 

ժամանակահատվածի համար միջին աշխատավարձի գումարը: 

Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտնում արձանագրել, որ 

աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ անհատական իրավական ակտի 

վիճարկման պահանջն իր մեջ ներառում է նաև նախկին աշխատանքում 

վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի համար գումար գանձելու 

պահանջները, անկախ նրանից, թե վերջիններս փաստացի ներառված են 

հայցադիմումում, թե՝ ոչ: Նման դիրքորոշման Գերագույն դատարանը հանգում 

է ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի վերլուծության 

արդյունքում: Այսպես՝ 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն` աշխատանքի պայմանների փոփոխման, գործատուի 

նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը դադարեցնելու կամ 

աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու հետ համաձայն չլինելու դեպքում 

աշխատողը համապատասխան անհատական իրավական ակտը 

(փաստաթուղթը) ստանալու օրվանից հետո` երկու ամսվա ընթացքում, 

իրավունք ունի դիմելու դատարան: Եթե պարզվում է, որ աշխատանքի 

պայմանները փոփոխվել են, աշխատողի հետ աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծվել է առանց օրինական հիմքերի կամ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգի խախտումով, ապա աշխատողի խախտված 

իրավունքները վերականգնվում են: Այդ դեպքում աշխատողի օգտին 

գործատուից գանձվում է միջին աշխատավարձը` հարկադիր պարապուրդի 

ամբողջ ժամանակահատվածի համար, կամ աշխատավարձի տարբերությունը 

այն ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում աշխատողը կատարում էր 

նվազ վարձատրվող աշխատանք: Միջին աշխատավարձը հաշվարկվում է 

աշխատողի միջին օրական աշխատավարձի չափը համապատասխան օրերի 

քանակով բազմապատկելու միջոցով: 

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` տնտեսական, տեխնոլոգիական, 

կազմակերպչական պատճառներով կամ գործատուի և աշխատողի հետագա 

աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնման անհնարինության 

դեպքում դատարանը կարող է աշխատողին չվերականգնել իր նախկին 

աշխատանքում` պարտավորեցնելով գործատուին հարկադիր պարապուրդի 

ամբողջ ժամանակահատվածի համար վճարել հատուցում` միջին 

աշխատավարձի չափով, մինչև դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ 

մտնելը, և աշխատողին աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց հատուցում` 

ոչ պակաս, քան միջին աշխատավարձի, բայց ոչ ավելի, քան միջին 

աշխատավարձի տասներկուապատիկի չափով: Դատարանի վճիռն 

օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից աշխատանքային պայմանագիրը 

համարվում է լուծված: 

Գերագույն դատարանն ԸԻԴ/0163/02/18 քաղաքացիական գործով 2019 

թվականի հունվարի 18-ի որոշմամբ արդեն իսկ արձանագրել է, որ օրենսդիրը 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանել է 

աշխատանքում չվերականգնելու գործատուի իրավական հնարավորություն` 

դատարանին վերապահելով այդ վարքագծի իրավաչափության գնահատման 

իրավասությունը, այն է` որոշել տնտեսական, տեխնոլոգիական, 

կազմակերպչական կամ այլ պատճառներով կամ գործատուի և աշխատողի 
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հետագա աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնման 

անհնարինությունը կոնկրետ գործի փաստերից ելնելով: Այսինքն` 

1. ոչ բոլոր դեպքերում է, որ առանց օրինական հիմքերի կամ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգի խախտումով աշխատանքի պայմանները 

փոփոխելը, աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելը կարող է 

հիմք հանդիսանալ աշխատողին նախկին աշխատանքում վերականգնելու 

համար. 

2. այդ կանոնից բացառություն է այն դեպքը, երբ ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ մասը դատարանին իրավունք է 

վերապահում անգամ վերը նշված խախտումների փաստը հաստատված 

համարելու պայմաններում աշխատողին չվերականգնել նախկին 

աշխատանքում, եթե դա անհնարին է նաև տնտեսական, տեխնոլոգիական, 

կազմակերպչական կամ գործատուի և աշխատողի հետագա աշխատանքային 

հարաբերությունների վերականգնման անհնարինության պատճառներով: Այս 

դեպքում նախկին աշխատանքում վերականգնելու փոխարեն դատարանը 

գործատուին պարտավորեցնում է հարկադիր պարապուրդի ամբողջ 

ժամանակահատվածի համար աշխատողին վճարել հատուցում` նրա միջին 

աշխատավարձի չափով, մինչև դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ 

մտնելը, և աշխատողին աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց հատուցում` 

ոչ պակաս, քան միջին աշխատավարձի, բայց ոչ ավելի, քան միջին 

աշխատավարձի տասներկուապատիկի չափով: 

Նշվածներից բխում է, որ աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ 

անհատական իրավական ակտի վիճարկման պահանջի ընգրկմամբ 

քաղաքացիաիրավական վեճերով դատարանի առաջնային խնդիրն է պարզել 

կայացված անհատական իրավական ակտի իրավաչափությունը:  

Կայացված ակտի իրավաչափության վերաբերյալ դրական 

եզրահանգում անելու պարագայում, դատարանը մերժում է հայցադիմումը՝ 

այդ թվում նաև աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի 

գումարը գանձելու «պահանջներով»՝ առանց վերջիններս որևէ կերպ 

քննության առնելու:  

Հակառակ պարագայում, դատարանն անվավեր է ճանաչում 

աշխատողին աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ անհատական իրավական 

ակտը, իսկ մյուս «պահանջների» առումով օրենսդրորեն սահմանափակված է 

հետևյալ երկու հնարավորությունների շրջանակներում՝ 

ա) ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 1-ին մաս. 

աշխատողին վերականգնել նախկին աշխատանքում և նրա օգտին գանձել 

հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար միջին 

աշխատավարձը (այս առումով բացառություն են կազմում միայն հատուկ 

ծառայություն իրականացնող որոշակի խմբի աշխատակիցների 

վերականգնման դեպքերը, որոնց հարցը կարգավորված է ոլորտային 

օրենքով), 

բ) ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ մաս. 

կոնկրետ՝ սահմանափակ դեպքերում աշխատողին չվերականգնել նախկին 

աշխատանքում, սակայն նրա օգտին գանձել հարկադիր պարապուրդի 

ամբողջ ժամանակահատվածի համար միջին աշխատավարձի չափով 

հատուցում, ինչպես նաև աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց հատուցում՝ 

մինչև միջին աշխատավարձի 12-ապատիկի չափով: 

Այսինքն, նույնիսկ այն պարագայում, երբ հայցվորը «հրաժարվում է 

նախկին աշխատանքում վերականգնվելու պահանջ»-ից, դատարանը դա չի 

կարող դիտարկել հայցվորի՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 6-րդ կետում ամրագրված՝ «հայցից հրաժարվելու» 

համատեքստում և ըստ այդմ՝ կարճել գործի վարույթը: Հակառակ 
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պարագայում, հնարավոր պետք է համարել նաև այն դեպքերը, երբ հայցվորը 

կհրաժարվի հրամանն անվավեր ճանաչելու պահանջից, սակայն կպնդի 

աշխատանքում վերականգնելու կամ հարկադիր պարապուրդի գումարը 

գանձելու «պահանջները», իսկ դատարանն էլ՝ կարճելով հրամանն անվավեր 

ճանաչելու մասով գործի վարույթը, որևէ կերպ կփորձի քննության առարկա 

դարձնել, կամ, որ ավելի անհավանական է՝ բավարարել մյուս «պահանջները»: 

Առավելագույնը, որ կարող է անել դատարանը նման դեպքում, դա 

հայցվորի կողմից նախկին աշխատանքը կատարելուց հրաժարվելու փաստի 

արձանագրումն է: Վերջինս, իր հերթին՝ տվյալ գործատուի հետ հետագա 

աշխատանքային հարաբերությունների իրականացման անհնարինության 

փաստն արձանագրելու և ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-

րդ մասում ներառված պայմանի առկայության ուժով աշխատողին նախկին 

աշխատանքում չվերականգնելու և նրա օգտին գործատուից 

համապատասխան հատուցումները գանձելու վերաբերյալ որոշում 

կայացնելու հիմք է: 

   

5. Սույն որոշման հիմնավորումների կիրառումը գործի վերաբերյալ  

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Հայցվորը վիճարկել է 

Պատասխանողի 2020 թվականի դեկտեմբերի 01-ի թիվ 61-ԿԲ անհատական 

իրավական ակտը: Վերջինս կայացվել է Հայցվորի հետ կնքված 

աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու և նրան պաշտոնից ազատելու 

վերաբերյալ: Ընդ որում, անհատական իրավական ակտը փաստական որևէ 

հիմնավորում չունի, իսկ որպես իրավական հիմք է արձանագրվել ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետը: Ավելին, 

Հայցվորի աշխատանքի չներկայանալու ենթադրյալ փաստով Պատասխանողի 

կողմից որևէ վարույթ չի իրականացվել, Հայցվորից բացատրություն չի 

պահանջվել և նրա նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու 

վերաբերյալ որոշում չի ընդունվել: 

Այս համատեքստում անդրադառնալով վիճարկվող անհատական 

իրավական ակտի իրավաչափությանը և դրա վերաբերյալ ստորադաս 

դատարանների հայտնած դիրքորոշումներին՝ Գերագույն դատարանը 

փաստում է, որ Վերաքննիչ դատարանն Առաջին ատյանի դատարանի 

դատական ակտը թողել է օրինական ուժի մեջ, արձանագրելով, որ ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետով 

սահմանված իրավունքից գործատուն կարող է օգտվել երկու՝ 

հավասարարժեք եղանակով, այն է՝ կարգապահական վարույթի արդյունքում, 

որպես կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու, և 

առանց որևէ վարույթ իրականացնելու՝ աշխատանքային պայմանագիրը 

միակողմանի լուծելու տարբերակներով: Տվյալ դեպքում Պատասխանողն 

ընտրել է երկրորդ տարբերակը: Ընդ որում, եթե նույնիսկ սույն 

քաղաքացիական գործով կիրառելի համարվեն ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի կարգապահական վարույթին վերաբերող կանոնները, ապա 

միևնույն է, Պատասխանողը որևէ նյութական նորմ չի խախտել, քանի որ 

Գերագույն դատարանի ԸԻԴ/2727/02/20 քաղաքացիական գործով 2021 

թվականի հունիսի 30-ին կայացված որոշմամբ նման դեպքերի համար 

համապատասխան բացատրության չպահանջումը դիտարկվել է հարգելի: 

Դրան հակառակ, Գերագույն դատարանը, հիմք ընդունելով սույն 

որոշմամբ, ինչպես նաև նախկինում արտահայտված իրավական դիրքորո-

շումները, արձանագրում է, որ աշխատանքային հարաբերությունների 

դադարեցումը չի կարող լինել կամայական, սուբյեկտիվ հանգամանքներով 

պայմանավորված, այդ իսկ պատճառով օրենսդրությամբ հստակ և սպառիչ 

թվարկված են այն հիմքերը, որոնց առկայության դեպքում հնարավոր է լուծել 
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աշխատանքային պայմանագիրը: Աշխատանքով պայմանավորված 

հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրային բնույթը 

միաժամանակ պահանջում է ոչ միայն իրավունքի իրացման, այլև 

պարտականության կատարման անհրաժեշտություն, և կողմերի, տվյալ 

դեպքում գործատուի՝ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու իրավունքի 

իրացումը չպետք է պայմանավորված լինի նպատակահարմարությամբ կամ 

սուբյեկտիվ բնույթի այլ գործոնով, այլ հետապնդի արդար, իրավաբանորեն 

ամրագրված որոշակի նպատակ՝ աշխատանքի իրավունքի իրացման 

սահմանադրորեն կանխորոշված սկզբունքներին համապատասխան: Ըստ 

այդմ, առանց հարգելի պատճառի աշխատանքի չներկայանալու, այն է՝ 

կարգապահական խախտում թույլ տրված լինելու, հիմքով աշխատողին 

աշխատանքից ազատելը (գործատու–աշխատող հարաբերությունները 

կարգավորող հատուկ օրենքում այլ բան սահմանված չլինելու պարագայում) 

կարող է իրականացվել միայն որպես կարգապահական խախտման համար 

կիրառվող տույժ: Այսինքն, նման դեպքերում կարգապահական վարույթ 

իրականացնելը և դրա շրջանակներում օրենսդրությամբ ամրագրված կարգը 

պահպանելը պարտադիր է: Հակառակ բոլոր դեպքերում կայացված 

անհատական իրավական ակտը պետք է համարվի օրենքի պահանջների 

խախտումով կայացված: 

Նշվածների հաշվառմամբ, Գերագույն դատարանը փաստում է, որ 

Պատասխանողի 2020 թվականի դեկտեմբերի 01-ի թիվ 61-ԿԲ անհատական 

իրավական ակտը կայացվել է առանց կարգապահական վարույթի 

վերաբերյալ ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված ընթացակարգի 

պահպանման, կամ այլ կերպ՝ աշխատողի հետ աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծվել է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի խախտումով, 

հետևաբար, Հայցվորի խախտված իրավունքները ենթակա են 

վերականգնման, ինչը չանելով ստորադաս դատարանները թույլ են տվել 

նյութական և դատավարական իրավունքների նորմերի խախտումներ: 

Գերագույն դատարանը, միաժամանակ, անհրաժեշտ է գտնում փաստել, 

որ դիմելով Առաջին ատյանի դատարան, Հայցվորը խնդրել է անվավեր 

ճանաչել Պատասխանողի կողմից կայացված անհատական իրավական 

ակտը, իրեն վերականգնել աշխատանքում և հօգուտ իրեն գանձել հարկադիր 

պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար միջին աշխատավարձը: 

2021 թվականի օգոստոսի 02-ին Հայցվորը Առաջին ատյանի դատարան 

է ներկայացրել դիմում՝ աշխատանքում վերականգնվելու պահանջից 

հրաժարվելու մասին: 

Առաջին ատյանի դատարանը ներկայացված հայցադիմումը համարել է 

երեք առանձին պահանջներից կազմված, դրանցից՝ աշխատանքում 

վերականգնելու «պահանջ»-ով գործի վարույթը կարճել է, իսկ մնացած մասով՝ 

հայցը մերժել: 

Սույն որոշմամբ արդեն հայտնված իրավական դիրքորոշման 

հաշվառմամբ, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ անկախ այն 

փաստից, որ Հայցվորը Առաջին ատյանի դատարան է ներկայացրել նախկին 

աշխատանքում վերականգնելու «պահանջից» հրաժարվելու դիմում, Առաջին 

ատյանի դատարանն իրավասու չէր որոշում կայացնել այդ «պահանջով» 

գործի վարույթը կարճելու մասին: Ուստի այս մասով թույլ է տվել 

դատավարական իրավունքի նորմի խախտում: 

Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Գերագույն 

դատարանը դիտում է բավարար` ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 240-րդ և 241-րդ հոդվածների հաշվառմամբ Վերաքննիչ 

դատարանի որոշումը մասնակիորեն բեկանելու և փոփոխելու համար։ 



85 

 

Միաժամանակ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն գործով 

անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 

253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված` ստորադաս 

դատարանի դատական ակտը մասնակիորեն բեկանելու և փոփոխելու 

Գերագույն դատարանի լիազորությունը՝ հետևյալ հիմնավորմամբ. 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ` 

Կոնվենցիա) 6-րդ հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի ողջամիտ 

ժամկետում իր գործի քննության իրավունք։ Սույն քաղաքացիական գործով 

վեճի լուծումն էական նշանակություն ունի գործին մասնակցող անձանց 

համար։ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ գործը ողջամիտ ժամկետում 

քննելը հանդիսանում է Կոնվենցիայի վերոգրյալ հոդվածով ամրագրված` 

անձի արդար դատաքննության իրավունքի տարր։ Հետևաբար գործի 

անհարկի ձգձգումները վտանգ են պարունակում նշված իրավունքի 

խախտման տեսանկյունից։ Տվյալ դեպքում Գերագույն դատարանի կողմից 

ստորադաս դատարանի դատական ակտը փոփոխելը բխում է 

արդարադատության արդյունավետության շահերից, քանի որ սույն գործով 

վերջնական դատական ակտ կայացնելու համար նոր հանգամանք 

հաստատելու անհրաժեշտությունը բացակայում է։ 

Դատական ակտը փոփոխելիս Գերագույն դատարանը հիմք է 

ընդունում սույն որոշման պատճառաբանությունները, ինչպես նաև գործի նոր 

քննության անհրաժեշտության բացակայությունը։ Մասնավորապես, 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ անհրաժեշտ է օրենքի պահանջների 

խախտմամբ կայացված անհատական իրավական ակտը՝ Հայցվորի հետ 

կնքված աշխատանքային պայմանագիր լուծելու և նրան պաշտոնից 

ազատելու վերաբերյալ 2020 թվականի դեկտեմբերի 01-ի թիվ 61-ԿԲ հրամանը, 

ճանաչել անվավեր:  

Ինչ վերաբերում է աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու վերաբերյալ 

հրամանն անվավեր ճանաչելու դեպքում Հայցվորին նախկին աշխատանքում 

վերականգնելու հնարավորությանը, ապա Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է հետևյալը. 

ա) 2021 թվականի օգոստոսի 02-ին Հայցվորն Առաջին ատյանի 

դատարան է ներկայացրել դիմում՝ աշխատանքում վերականգնելու 

պահանջից հրաժարվելու մասին: 

բ) Ըստ «Ջրամատակարարում» փակ բաժնետիրական ընկերության 

տնօրեն Գ.Հայրապետյանի կողմից 2021 թվականի հուլիսի 20-ին 

տրամադրված թիվ 161 տեղեկանքի՝ Հայցվորը 2021 թվականի մարտի 01-ից 

աշխատում է նույն ընկերությունում՝ որպես կապիտալ շինարարության և 

համակարգերի արդիականացման բաժնի ճարտարագետ: 

Նախկին աշխատանքում վերականգնվելու ցանկության հստակ 

բացակայությունն ու նոր աշխատանքի անցնելու փաստը Գերագույն 

դատարանը դիտում է որպես բավարար հիմք՝ գործատուի և աշխատողի 

հետագա աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնման 

անհնարինությունն արձանագրելու առումով: Ուստի, Գերագույն դատարանը 

գտնում է, որ տվյալ դեպքում պետք է կիրառել ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, Հայցվորին չվերականգնել նախկին 

աշխատանքում՝ Պատասխանողին պարտավորեցնելով հարկադիր 

պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար վճարել հատուցում` 

միջին աշխատավարձի չափով, և աշխատողին աշխատանքում 

չվերականգնելու դիմաց հատուցում` միջին աշխատավարձի չափով: Ընդ 

որում, քանի որ աշխատողի հարկադիր պարապուրդն ավարտվել է նրա 

կողմից նոր աշխատանքի անցնելու օրը, ապա Գերագույն դատարանը գտնում 
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է, որ գործատուն պարտավոր է միջին աշատավարձի չափով հատուցումը 

վճարել 01.12.20թ.–01.03.21թ. ժամանակահատվածի համար: 

 

6. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը 

դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 

համաձայն` դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և 

փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում 

զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ 

կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-

ին, 2-րդ, 3-րդ մասերի  համաձայն` դատական ծախսերը գործին մասնակցող 

անձանց միջև բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին 

համամասնորեն, գործին մասնակցող անձանց միջև դատական ծախսերի 

բաշխման մասին համաձայնության դեպքում դատարանը վճիռ է կայացնում 

դրան համապատասխան, վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ 

կապված դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում 

են նույն հոդվածի կանոններին համապատասխան: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայացված հայցապահանջը 

ենթակա է մասնակի բավարարման, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ 

դրան համամասնորեն դատական ծախսերի հատուցման պարտավորությունը 

պետք է դնել Պատասխանողի վրա: Եվ, քանի որ «Պետական տուրքի մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի «ա» կետի ուժով Հայցվորը, ազատված լինելով 

պետական տուրք վճարելու պարտավորությունից, որևէ գումար չի վճարել, 

Առաջին ատյանի դատարան հայց, Վերաքննիչ և Գերագույն դատարան՝ 

բողոքներ ներկայացնելու համար վճարման ենթակա պետական տուրքի 

գումարները՝ բավարարված գույքային հայցապահանջի (հատուցումների 

հանրագումարի) 2 + 3 + 3= 8 (ութ) տոկոսի չափով, անհրաժեշտ է բռնագանձել 

Պատասխանողից hօգուտ Արցախի Հանրապետության: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական 

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

հոդվածի 1-ին մասով, Գերագույն դատարանը՝  

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Հայցվոր Կարեն Բաղրյանի ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի բերած 

վճռաբեկ բողոքը բավարարել մասնակի: Մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել 

ԸԻԴ/0399/02/20 քաղաքացիական գործով Արցախի Հանրապետության 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի 

օգոստոսի 17-ի վճիռն օրինական ուժի մեջ թողնելու վերաբերյալ Արցախի 

Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի հոկտեմբերի 29-ի 

որոշումը: 

Կարեն Ռաֆայելի Բաղրյանի հայցը բավարարել մասնակիորեն. 

անվավեր ճանաչել Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության 

նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա.Հուռումյանի 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 01-ի թիվ 61-ԿԲ հրամանը: 

Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության 

աշխատակազմին պարտավորեցնել հարկադիր պարապուրդի ամբողջ 

ժամանակահատվածի համար (01.12.20թ.–01.03.21թ.) Կարեն Ռաֆայելի 

Բաղրյանին վճարել հատուցում` նրա միջին աշխատավարձի չափով, ինչպես 

նաև աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց հատուցում` միջին 

աշխատավարձի չափով: 
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Սույն որոշման օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից Կարեն 

Ռաֆայելի Բաղրյանի հետ 2010 թվականի օգոստոսի 02-ին կնքված 

աշխատանքային պայմանագիրը համարել լուծված: 

2. Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության 

աշխատակազմից հօգուտ Արցախի Հանրապետության գանձել Կարեն 

Ռաֆայելի Բաղրյանի օգտին սույն որոշմամբ գանձված ընդհանուր գումարի 8 

(ութ) տոկոսը, որպես պետական տուրքի գումար: 

3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի 

դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ 

բողոքարկման: 

              

 

              

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ստորագրություն Ն. ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ստորագրություն Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում       Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/0843/02/21 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/0843/02/21 

Նախագահող դատավոր`  Ռ.Ջհանգիրյան 

Դատավորներ`                     Մ.Ավանեսյան  

                                                 Ն.Գրիգորյան 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

           ք. Ստեփանակերտ                                         13-ին հունվարի 2022 թվական 

 

ԱՀ Գերագույն դատարանը /այսուհետ` Գերագույն դատարան/ վճռաբե-

կության  կարգով.                                                  

                                              

              նախագահությամբ` դատավոր             Հ.Աբրահամյանի  

                           մասնակցությամբ` դատավորներ            Հ.Խաչատրյանի 

                                                                             Ա.Աբրահամյանի 

                   Գ.Գրիգորյանի 

                                                                                                Կ.Ղարայանի 

 

դռնբաց դատական նիստում, քննելով ըստ հայցի Էմին Ռոմիկի 

Բալայանի ընդդեմ Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության՝ 

հրամանն անվավեր ճանաչելու, աշխատանքում վերականգնելու, հարկադիր 

պարապուրդի և բնակվարձի գումարը գանձելու պահանջների վերաբերյալ 

ԸԻԴ/0843/02/21 քաղաքացիական գործով ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2021 

թվականի նոյեմբերի 12-ի որոշման դեմ հայցվոր Էմին Բալայանի վճռաբեկ 

բողոքը, 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը. 

2021 թվականի մայիսի 14-ին Էմին Ռոմիկի Բալայանը (այսուհետ, նաև՝ 

Հայցվոր) հայցադիմում է ներկայացրել Արցախի Հանրապետության 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ, նաև՝ 

Առաջին ատյանի դատարան) ընդդեմ ԱՀ ՆԳՆ արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության (այսուհետ, նաև՝ Ծառայություն կամ 

Պատասխանող)՝ 16.11.2020թ. թիվ 761 հրամանն անվավեր ճանաչելու, 

աշխատանքում վերականգնելու, հարկադիր պարապուրդի և բնակվարձի 

գումարը գանձելու պահանջներով: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի մայիսի 17-ի որոշմամբ 

հայցադիմումը վերադարձվել է: 

Հայցվորը հայցադիմումը կրկին ներկայացրել է 2021 թվականի հունիսի 

14-ին: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի հունիսի 15-ի որոշմամբ 

հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և հարուցվել քաղաքացիական գործ: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի օգոստոսի 03-ի որոշմամբ 

գործը նշանակվել է դատական քննության: 
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Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի օգոստոսի 31-ի վճռով 

Էմին Ռոմիկի Բալայանի հայցը՝ 16.11.2020թ. թիվ 761 հրամանն անվավեր 

ճանաչելու և 16.11.2020թ. մինչև սույն գործով վճիռն օրինական ուժի մեջ 

մտնելը միջին աշխատավարձը գանձելու պահանջների մասով, բավարարվել 

է, իսկ աշխատանքում վերականգնելու և բնակվարձի գումարը գանձելու 

պահանջների մասով` մերժվել, միաժամանակ որոշվել է աշխատանքում 

չվերականգնելու դիմաց Ծառայությունից գանձել փոխհատուցում՝ միջին 

աշխատավարձի գումարի չափով: 

Նշված վճռի դեմ պատասխանող, Ծառայության ներկայացուցիչ Թաթուլ 

Բաղրյանը 2021 թվականի սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրել է վերաքննիչ 

բողոք` խնդրելով բեկանել Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի 

օգոստոսի 31-ի վճիռը՝ հրամանն անվավեր ճանաչելու և հարկադիր 

պարապուրդի ժամանակահատվածի համար աշխատավարձի գումարը 

գանձելու պահանջները բավարարելու մասով և այդ մասով ևս հայցը մերժել: 

Վերաքննիչ բողոքը և քաղաքացիական գործը Արցախի Հանրապետու-

թյան վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ, նաև` Վերաքննիչ դատարան) 

դատական կազմին են հանձնվել 2021 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։ 

Վերաքննիչ դատարանը 2021 թվականի սեպտեմբերի 28-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքը վերադարձրել է՝ վերաքննիչ բողոքում թույլ տրված 

խախտումները վերացնելու համար սահմանելով երկշաբաթյա ժամկետ: 

Վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի սեպտեմբերի 28-ի որոշումը 

բողոքաբերը ստացել է սույն թվականի սեպտեմբերի 29-ին: 

Հայցվոր Էմին Ռոմիկի Բալայանը Առաջին ատյանի դատարանի 2021 

թվականի օգոստոսի 31-ի վճռի դեմ սույն թվականի սեպտեմբերի 30-ին 

ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք՝ խնդրելով չբավարարված մասերով բեկանել 

Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը, իրեն վերականգնել նախկին 

աշխատանքում, բռնագանձել բնակվարձը և փաստաբանի խելամիտ 

վարձատրության գումարը: 

Վերաքննիչ բողոքը Վերաքննիչ դատարանի դատական կազմին է 

հանձնվել 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ին: 

Պատասխանողի ներկայացուցիչ Թաթուլ Բաղրյանը, վերացնելով 

բողոքում առկա խախտումները, վերաքննիչ բողոքը կրկին ներկայացրել է 

2021 թվականի հոկտեմբերի 11-ին: 

Վերաքննիչ բողոքը Վերաքննիչ դատարանի դատական կազմին է 

հանձնվել 2021 թվականի հոկտեմբերի 11-ին: 

Վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի հոկտեմբերի 12-ի որոշմամբ 

բողոքներն ընդունվել են վարույթ և նշանակվել դատական քննության: 

Պատասխանողը 2021 թվականի հոկտեմբերի 18-ին ներկայացրել է 

վերաքննիչ բողոքի պատասխան: 

Վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ի որոշմամբ 

որոշվել է՝ «1. Պատասխանող Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության և 

հայցվոր Էմին Ռոմիկի Բալայանի վերաքննիչ բողոքները բավարարել 

մասնակիորեն: 2. Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության 

առաջին ատյանի դատարանի 2021թ. օգոստոսի 31-ի վճիռը մասնակիորեն 

բեկանել և փոփոխել: 3. Էմին Ռոմիկի Բալայանի հայցը՝ 16.11.2020թ-ից մինչև 

վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելը հարկադիր պարապուրդի համար միջին 

աշխատավարձ գանձելու պահանջի մասով հայցը բավարարել մասնակի: 4. 

Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության արտակարգ 

իրավիճակների պետական ծառայությունից հօգուտ Էմին Ռոմիկի Բալայանի 

գանձել դրամական փոխհատուցում՝ չվճարված երեք ամսվա աշխատավարձի 

չափով: 5. Էմին Ռոմիկի Բալայանի հայցը՝ աշխատանքում վերականգնելու 



90 

 

պահանջի մասով բավարարել: 6. Էմին Ռոմիկի Բալայանին վերականգնել 

Արցախի Հանարապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության Մարտունու շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի 

բնակչության և տարածքների պաշտպանության բաժանմունքի պետի 

պաշտոնում: 7. Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության 

առաջին ատյանի դատարանի 2021թ. օգոստոսի 31-ի վճիռը՝ բնակվարձի 

գումարը գանձելու պահանջի վերաբերյալ Էմին Ռոմիկի Բալայանի հայցի 

մասով բեկանել և տվյալ մասով գործն ուղարկել Արցախի Հանրապետության 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան՝ ամբողջ ծավալով 

ԼՂՀ վարչական դատավարության կարգով նոր քննության՝ տվյալ մասով 

դատական ծախսերի բաշխման հարցին անդրադառնալով նոր քննության 

փուլում: 8. Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության 

արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հօգուտ Էմին 

Ռոմիկի Բալայանի գանձել 65.000 (վաթսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ՝ որպես 

փաստաբանի խելամիտ վարձատրության գումարից կազմված դատական 

ծախս: 9. Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության 

արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությանը վերադարձնել 

66.342,18 (վաթսունվեց հազար երեք հարյուր քառասուներկու ամբողջ 

տասնութ հարյուրերորդական) ՀՀ դրամ՝ որպես ավել վճարած պետական 

տուրք: 10. Մնացած մասով դատական ծախսերի բաշխման հարցը համարել 

լուծված: 11. Վճիռը չբեկանված մասով թողնել օրինական ուժի մեջ:»:  

Վերաքննիչ դատարանի որոշմանը կից առկա է հատուկ կարծիք: 

Վերաքննիչ դատարանի նշված որոշման դեմ 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 09-ին վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել հայցվոր Էմին Բալայանը: 

Վճռաբեկ բողոքի դեմ գրավոր պատասխան չի ներկայացվել: 

Գերագույն դատարանի 2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ի որոշմամբ 

վճռաբեկ բողոքն ընդունվել է վարույթ: 

2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ին վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել 

Ծառայության ներկայացուցիչ Թ. Բաղրյանը, որը Գերագույն դատարանի 2022 

թվականի հունվարի 10-ի որոշմամբ թողնվել է առանց քննության՝ 

ժամկետանց լինելու հիմքով: /Բողոքը բերվել է որոշման հրապարակման 

պահից 46 օր հետո/: 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ին Պատասխանողը ներկայացրել է 

վճռաբեկ բողոքի պատասխան: 

 

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը. 

Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը կայացվել է 

նյութական և դատավարական իրավունքների նորմերի խախտումներով: 

Վերաքննիչ  դատարանը դուրս է եկել իր՝ ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 229-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված՝ 

դատական ակտը վերաքննիչ բողոքի հիմքերի սահմաններում վերանայելու  

լիազորության սահմաններից: 

Իր նման պնդումը բողոքաբերը հիմնավորում է այն բանով, որ 

Պատասխանողի վերաքննիչ բողոքում բացակայել է այն հիմքը, ինչին 

անդրադարձել է վերաքննիչ դատարանը: Վերաքննիչ դատարանը, կիրառելով 

«Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության մասին» օրենքի /այսուհետ, նաև՝ Օրենք/ 67-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի դրույթը, գտել է, որ Առաջին ատյանի  դատարանը խախտել  է  ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի /այսուհետ՝ Օրենսգիրք/ 265-րդ հոդվածի 

պահանջները, որն ազդել է գործի ելքի վրա: Մինչդեռ, Պատասխանողն իր 

վերաքննիչ բողոքում չի նշել Օրենքի 67-րդ հոդվածի 2-րդ մասի չկիրառումը, 

այլ վկայակոչել է Օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 1-ին մասի խախտումը: Ուստի, 
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Վերաքննիչ դատարանը, հարկադիր պարապուրդի համար միջին 

աշխատավարձ գանձելու պահանջը մասնակի բավարարելով, թույլ է տվել 

նյութական և դատավարական իրավունքների նորմերի խախտում, որն ազդել 

են գործի ելքի վրա: 

Բողոքաբերի կարծիքով, վճիռը բնակվարձի գումարը բռնագանձելու 

պահանջի մասով բեկանելով և ուղարկելով Առաջին ատյանի դատարան՝ ևս 

թույլ է տվել  դատական սխալ, ուստի այս մասով նույնպես որոշումը ենթակա 

է բեկանման: Գտնում է, որ այդ մասով հայցը պետք է բավարարվեր: Իր նման 

դիրքորոշումը բողոքաբերը որևէ կերպ չի հիմնավորել կամ փաստարկել: 

Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը բողոքաբերը հիմնավորել է 

բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ Գերագույն դատարանի որոշման՝ 

օրենքի միատեսակ կիրառության համար էական նշանակություն ունենալու, 

ինչպես նաև ստորադաս դատարանի կողմից առերևույթ դատական սխալ 

թույլ տրված լինելու հիմքով, որը կարող է առաջացնել կամ առաջացրել է 

ծանր հետևանքներ /ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-

րդ հոդված/:  

Վերոգրյալի հիման վրա՝ բողոքաբերը խնդրել է մասնակի բեկանել 

Վերաքննիչ դատարանի ԸԻԴ/0843/02/21 քաղաքացիական գործով 2021 

թվականի նոյեմբերի 12-ի որոշումը, հարկադիր պարապուրդի համար միջին 

աշխատավարձ գանձելու, բնակվարձի գումարը գանձելու և փաստաբանի 

խելամիտ վարձատրության գումարի բռնագանձման պահանջները 

բավարարել ամբողջությամբ: 

 

3. ՎՃռաբեկ բողոքի պատասխանի հիմնավորումները. 

Ծառայության ներկայացուցիչը վճռաբեկ բողոքի պատասխանում նշում 

է, որ վճռաբեկ բողոքի այն փաստարկը, թե իրենց կողմից վերաքննության 

կարգով չի բողոքարկվել Առաջին ատյանի դատարանի կողմից Օրենսգրքի 

265-րդ հոդվածի կիրառումը՝ չի համապատասխանում իրականությանը, քանի 

որ իրենց կողմից բողոքարկվել է Առաջին ատյանի դատարանի վճռի առաջին 

մասն ամբողջությամբ և բողոքի մեջ ներկայացրել են իրենց հիմնավորումները, 

թե ինչու չի կարելի տվյալ պարագայում կիրառել 265-րդ հոդվածը: Հետևաբար, 

Է.Բալայանի բողոքի փաստարկը  նյութական նորմի սխալ կիրառման մասին 

անհիմն է՝ Վերաքննիչ դատարանի կողմից Օրենքի 67-րդ հոդվածի կիրառումը 

ճիշտ է, քանի որ Օրենքով համապարփակ կարգավորվում են 

աշխատանքային հարաբերությունները՝ հաշվի առնելով ծառայության 

առանձնահատկությունները:  

Վերաքննիչ դատարանը կատարել է ճիշտ եզրահանգում այն մասին, որ 

ԱՀ ՆԳՆ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը 

հանդիսանում է հանրային ծառայություն և «Հանրային ծառայության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 38-րդ և 39-րդ հոդվածների համաձայն՝ ԱՀ ՆԳՆ արտակարգ 

իրավիճակների պետական ծառայության /ԱԻՊԾ/ գործունեութունը 

կարգավորվում է Օրենքով:   Դատաքննության ընթացքում ապացուցվել է, որ 

հայցվորը երդմնազանց է եղել, չի կատարել ոչ իր պաշտոնեական, ոչ էլ 

ծառայողական պարտականությունները: Երդմնազանց լինելը նրա 

կամահայտնությունն է և դրանով փաստացի դադարել է փրկարարական 

ծառայության ծառայող լինել, քանի որ ծառայող համարվելու պայմաններից 

մեկը երդում տալն է, որից նա փաստորեն դառնում է հրաժարված: 

Դատաքննության ժամանակ ապացուցվել է, որ Է.Բալայանը, 

ներկայանալով ծառայության վայր, 27.09.2020թ. ինքնամեկուսացվել է 

ծառայությունից և չէր կատարում իր պարտականությունները: Երբ 

02.11.2020թ. հաստատապես իմացել է, որ քաղաք Մարտունին ենթարկվելու է 

թշնամու անմիջական հարձակմանը և պետք է ձեռնամուխ լինել քաղաքի 
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ինքնապաշտպանությանը, զենք չի ստացել, չի ենթարկվել պետի հրամանին՝ 

ծառայության վայր  ներկայանալու մասին, լքել է քաղաք Մարտունին և չի 

ներկայացել ծառայության վայր՝ մինչև պատերազմի ավարտը, 10.11.2020թ. 

ավարտից հետո էլ մինչև հրամանով ազատվելը՝ 16.11.2020թ. և դրանից հետո 

էլ: Այսինքն, անհարգելի պատճառով չի ներկայացել ծառայության 13 օր: Դա 

նշանակում է, որ նա ամբողջ այդ ժամանակահատվածում չի կատարել 

պայմանագրով իր ծառայողական պարտականությունները:  

Պատասխան բերողը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանը, Օրենքը 

ճիշտ վերլուծելով և Հայցվորին վերականգնելով աշխատանքի՝ կայացրել է  

սխալ ելքով որոշում: 

 

4. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող 

փաստերը. 

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն 

հետևյալ փաստերը. 

1. 2020թ. նոյեմբերի 16-ին ԱՀ ԱԻՊԾ Մարտունու ՇԱԻԲ պետ Սերո 

Երեմյանը զեկուցագիր է ներկայացրել ԱՀ ԱԻՊԾ տնօրենին՝ Մարտունու 

ՇԱԻԲ ԲՏՊ բաժանմունքի պետ Էմին Բալայանին աշխատանքից ազատելու 

մասին: 

2. Զեկուցագրի կապակցությամբ ծառայողական քննություն չի 

նշանակվել և ծառյության տնօրենի նույն օրվա թիվ 761 հրամանով Էմին 

Բալայանը զբաղեցրած պաշտոնից ազատվել է՝ 18 տարի 00 ամիս 1 օր զինված 

ուժերում և ծառայության համակարգում ծառայության ստաժի առկայության 

մասին նշումով: 

3. 16.11.2020թ. թիվ 761 հրամանի հիմքում դրվել է «Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ.1» կետը (պայմանագրով 

ամրագրված՝ ծառայողի կողմից փրկարարական ծառայության անցման և 

պայմանագրի պայմանները խախտելու դեպքը): 

4. Սույն գործով դատարանի 2021 թվականի օգոստոսի 31-ի վճռով Էմին  

Բալայանի հայցը՝ 16.11.2020թ. թիվ 761 հրամանն անվավեր ճանաչելու և 

16.11.2020թ. մինչև սույն գործով վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելը միջին 

աշխատավարձը գանձելու պահանջների մասով բավարարվել է, իսկ 

աշխատանքում վերականգնելու և բնակվարձի գումարը գանձելու 

պահանջների մասով՝ մերժվել, միաժամանակ որոշվել է աշխատանքում 

չվերականգնելու դիմաց Ծառայությունից գանձել հատուցում՝ միջին 

աշխատավարձի գումարի չափով: 

5. Հայցվոր կողմն Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը բողոքարկել է 

աշխատանքում վերականգնելու և բնակվարձի գումարները գանձելու 

պահանջը մերժելու մասով և խնդրել հայցն այդ մասով  ևս  բավարարել: 

6. Պատասխանող կողմն Առաջին ատյանի դատարանի վճռի դեմ 

բերված բողոքով պահանջել է բեկանել վիճարկվող վճռի առաջին մասը. 

«/հրամանն անվավեր ճանաչելու և հարկադիր պարապուրդի 

ժամանակահատվածի համար աշխատավարձի գումար գանձելու մասին Էմին 

Ռոմիկի Բալայանի  հայցը բավարարելու վերաբերյալ/ և հայցը մերժել»: 

 

5. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգում-

ները. 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը 

վարույթ ընդունելը պայմանավորված է ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով 

նախատեսված հիմքերի առկայությամբ, այն է՝ Գերագույն դատարանի 
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որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ 

կիրառության համար և առերևույթ թույլ է տրվել դատական սխալ, որը կարող 

էր ազդել գործի ելքի վրա: 

Սույն գործով բողոքի շրջանակներում՝ Գերագույն դատարանն 

անհրաժեշտ է համարում  անդրադառնալ այն հարցին, թե  ինչ սահմաններում 

է իրականացվում վերաքննությունը, այնուհետև, բացահայտել «վերաքննիչ 

բողոքի հիմքեր և հիմնավորումներ» եզրույթները, որից հետո նշված 

իրավական վերլուծությունների համատեքստում, քննության առնել 

Վերաքննիչ դատարանի դատական ակտի հիմնավորվածությունը: 

Այսպես՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 220-րդ 

հոդվածի 1-ին  մասի 4-6-րդ կետերի համաձայն՝ վերաքննիչ բողոքը կազմվում 

է գրավոր, որում պետք է նշվեն՝ նյութական կամ դատավարական իրավունքի 

նորմի այն խախտման մասին, որն ազդել է գործի ելքի վրա, վերաքննիչ 

բողոքում նշված նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմերի 

խախտման, ինչպես նաև գործի ելքի վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ 

հիմնավորումները կամ նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքների 

հետևանքով գործի վերանայման հիմքերը և բողոք բերող անձի պահանջը: 

Նույն օրենսգրքի 229-րդ հոդվածի համաձայն. 

«1. Վերաքննիչ դատարանը դատական ակտը վերանայում է վերաքննիչ 

բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում: 

2. Վերաքննիչ դատարանն իրավունք չունի նոր ապացույց ընդունելու և 

բողոքը քննելիս հիմնվում է միայն այն ապացույցների վրա, որոնք 

ներկայացվել են առաջին ատյանի դատարանին: Եթե առաջին ատյանի 

դատարանում գործի քննության ժամանակ ապացույցը չի ներկայացվել 

կողմերի կամքից անկախ հանգամանքներով, ապա վերաքննիչ դատարանը 

բեկանում է գործը և այն ուղարկում առաջին ատյանի դատարան` նոր 

քննության, եթե գտնում է, որ ապացույցն էական նշանակություն ունի գործի 

լուծման համար: 

3. Վերաքննիչ դատարանում բողոքի քննության ժամանակ առաջին 

ատյանի դատարանում հաստատված փաստերն ընդունվում են որպես հիմք, 

բացառությամբ այն դեպքի, երբ բողոքում վիճարկվում է այդ փաստը, և 

վերաքննիչ դատարանը հանգում է այն եզրակացության, որ տվյալ փաստի 

վերաբերյալ եզրակացության հանգելիս առաջին ատյանի դատարանն 

ակնհայտ սխալ է թույլ տվել: Նման դեպքերում վերաքննիչ դատարանն 

իրավունք ունի հաստատված համարելու նոր փաստ կամ հաստատված 

չհամարելու առաջին ատյանի դատարանի հաստատած փաստը, եթե առաջին 

ատյանի դատարանի հետազոտած ապացույցների հիման վրա հնարավոր է 

հանգել նման եզրակացության: 

4. Եթե առաջին ատյանի դատարանը հետազոտված ապացույցների 

հիման վրա դատական ակտում եզրակացության չի հանգել որևէ փաստի 

վերաբերյալ, ինչը պարտավոր էր անել, ապա վերաքննիչ դատարանն 

իրավունք ունի հաստատված համարելու նոր փաստ, եթե առաջին ատյանի 

դատարանի հետազոտած ապացույցների հիման վրա հնարավոր է հանգել 

նման եզրակացության»: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 1-

ին մասը սահմանել է գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի 

վերաքննության արդյունքում Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների 

ամբողջական  ցանկը:  

Վկայակոչված դատավարական նորմերի կարգավորումներից հետևում 

է, որ վերաքննիչ բողոքի հիմքերն են՝ 
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1. Վերաքննիչ բողոքում նշված դատական սխալը՝ նյութական կամ 

դատավարական իրավունքի այնպիսի խախտումը, որը, ըստ բողոք բերող 

անձի, ազդել է գործի ելքի վրա, 

2. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքները: 

Վերաքննիչ բողոքի հիմնավորումները վերաքննիչ բողոքի հիմքերի 

առկայության, ինչպես նաև գործի ելքի վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ 

փաստարկներն են, որոնց հիման վրա բողոք բերող անձը հիմնավորում է 

վերաքննիչ բողոքում ներկայացրած իր պահանջը: 

Վերոգրյալից հետևում է, որ Վերաքննիչ դատարանը դատական ակտը 

վերանայում է բողոք բերած անձի կողմից վերաքննիչ բողոքում ներկայացված  

հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում և չի կարող քննության առարկա 

դարձնել և որոշում կայացնել բողոքարկված դատական ակտի /վճռի/ այն 

մասի վերաբերյալ, որը չի բողոքարկվել: 

Գերագույն դատարանն իր նախկինում կայացված որոշումներով 

անդրադարձել է վերաքննության սահմաններին: Մասնավորապես, 

ԸԻԴ/3044/02/19 քաղաքացիական գործով 2020 թվականի սեպտեմբերի 07-ի 

որոշմամբ Գերագույն դատարանն արդեն իսկ փաստել է, որ Վերաքննիչ 

դատարանը, վերաքննիչ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում 

ստուգելով Առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտի 

օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը, միաժամանակ, դատական 

վերահսկողություն է իրականացնում ստորադաս դատական ատյանի 

գործունեության նկատմամբ, որը ենթադրում է նաև դատական 

գործունեության ընթացքում բացահայտված սխալներին և խախտումներին 

արձագանքելու, դրանք վերացնելու համար անհրաժեշտ իրավական միջոցներ 

կիրառելու հնարավորությունը: Ուստի, Վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ 

կամ հաստատվում է Առաջին ատյանի դատարանի կողմից կայացված 

դատական ակտի ճշտությունը, վերացվում են ստորադաս դատարանի 

ակտում առկա թերությունները` անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ կամ 

լրիվ պատճառաբանելով, ինչպես նաև փոփոխություն կատարելով դատական 

ակտում, եթե ստորադաս դատարանի կողմից հաստատված հանգամանքները 

թույլ են տալիս դա անել, կամ դադարեցվում է վարույթը` գործի վարույթը 

կարճելու կամ հայցն առանց քննության թողնելու հիմքերի առկայության 

դեպքում: Այսինքն` Վերաքննիչ դատարանն օրենքով նախատեսված կարգով 

և դեպքերում ստուգում և ուղղում է ստորադաս ատյանում թույլ տրված 

դատական սխալները, իսկ դրանք ուղղելու անհնարինության դեպքում (inter 

alia, այն դեպքում, երբ գործի համար նշանակություն ունեցող որևէ ապացույց 

չի ներկայացվել և չի  հետազոտվել)` բեկանում է դատական ակտը, գործն 

ուղարկելով ստորադաս ատյան՝ նոր քննության, որպեսզի Առաջին ատյանի 

դատարանն ըստ էության քննի գործը` վերացնելով նախկինում գործի 

քննության ընթացքում թույլ տրված իրավունքի խախտումները: Ընդ որում, 

Վերաքննիչ դատարանը, կաշկանդված լինելով վերաքննության օբյեկտով, 

վերաքննության առարկայով (վերաքննիչ բողոքում ներկայացված պահանջով) 

որևէ կերպ կաշկանդված չէ: 

Ըստ այդմ, վերաքննությունը ենթադրում է, որ Վերաքննիչ դատարանը 

կարող է վերանայել միայն`  

ա) դատական ակտի բողոքարկված մասը,  

բ) այն հիմքերի և հիմնավորումների շրջանակներում, որոնք 

ներկայացվել են վերաքննիչ բողոքում,  

գ) այն ապացույցների հաշվառմամբ, որոնք տրամադրված են եղել 

առաջին ատյանի դատարանին և 
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դ) այն պահանջների մասով, որոնք առաջին ատյանի դատարանում 

հանդիսացել են քննության առարկա, և որոնց վերաբերյալ դատարանը վճիռ է 

կայացրել։  

Վերաքննիչ դատարանը, վերանայելով դատական ակտը, վերաքննիչ 

բողոքի բավարարման հիմքում չի կարող դնել հանգամանք, որի վերաբերյալ 

բողոք բերողը հիմնավորում չի ներկայացրել։ Բացառություն կարող են կազմել 

այն դեպքերը, երբ առկա են դատական ակտն անվերապահ բեկանելու 

հիմքերը կամ ստորադաս դատարանը, սխալ կարգավորելով վիճելի 

նյութական իրավահարաբերությունը, ճիշտ չի որոշել նաև դրա 

բովանդակությունը կազմող սուբյեկտիվ նյութական իրավունքների և 

պարտականությունների ծավալը։ Սակայն, այս դեպքում Վերաքննիչ 

դատարանը պետք է ոչ թե փոփոխի դատական ակտը, այլ՝ գործն ուղարկի նոր 

քննության: 

Միևնույն ժամանակ, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ 

Վերաքննիչ դատարանը գործի ըստ էության քննություն չի իրականացնում, 

ապացուցման առարկա չի որոշում, ապացույցներ չի հետազոտում: Դրանով 

պայմանավորված, վերաքննիչ ատյանի կողմից կայացված ակտերը ոչ թե 

գործն ըստ էության լուծող ինքնուրույն դատական ակտեր են, այլ դրանց 

վերանայման արդյունքում կայացվող որոշումներ, որոնցով լուծվում է Առաջին 

ատյանի դատարանի կայացրած վճռի հետագա ճակատագիրը:  

Սույն գործով դատարանի 2021 թվականի օգոստոսի 31-ի վճռով Էմին  

Բալայանի հայցը՝ 16.11.2020թ. թիվ 761 հրամանն անվավեր ճանաչելու և 

16.11.2020թ. մինչև սույն գործով վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելը միջին 

աշխատավարձը գանձելու պահանջների մասով, բավարարվել է, իսկ աշխա-

տանքում վերականգնելու և բնակվարձի գումարը գանձելու պահանջների 

մասով՝ մերժվել, միաժամանակ որոշվել է աշխատանքում չվերականգնելու 

դիմաց Ծառայությունից գանձել հատուցում՝ միջին աշխատավարձի գումարի 

չափով: 

Նշված վճիռը՝ հայցը բավարարելու մասով, վերաքննության կարգով 

բողոքարկել է պատասխանող կողմը, իսկ հայցի չբավարարված մասով՝  

հայցվոր կողմը: 

Վերաքննիչ դատարանը մասնակիորեն բավարարել է երկու բողոքներն 

էլ: 

Հայցվորի բողոքը մասնակիորեն բավարարելով և նրան 

վերականգնելով աշխատանքում՝ Վերաքննիչ դատարանը որոշել է 

Ծառայությունից հօգուտ Հայցվորի գանձել  դրամական փոխհատուցում՝ 

չվճարված երեք ամսվա աշխատավարձի չափով: Վերջին դիրքորոշումը 

Վերաքննիչ դատարանը ներկայացրել է նաև որպես Պատասխանողի 

ներկայացրած վերաքննիչ բողոքի մասնակի բավարարում: Գերագույն 

դատարանը, սակայն, չի կիսում այս դիրքորոշումը՝ հետևյալ նկատառումով.  

Գերագույն դատարանը ԸԻԴ/1603/02/18 քաղաքացիական գործով 2019 

թվականի հունիսի 25-ի որոշմամբ արձանագրել է, որ հայցի հիմքը, որպես 

հայցի բովանդակության տարր, հայցը բնութագրում է այն տեսանկյունից, թե 

ինչ իրավաբանական փաստերի հիման վրա է հայցվորը խնդրում 

պաշտպանել իր նյութաիրավական պահանջը: Այդ իրավաբանական 

փաստերն էլ հենց հանդիսանում են հայցի հիմքը: Դատարանը կաշկանդված 

չէ հայցվորի հայտարարած փաստերի իրավական որակմամբ և պարտավոր է 

իրավական գնահատական տալ, իրավաբանորեն որակել հենց հայցվորի ցույց 

տված իրավաբանական փաստերը: Ընդ որում, ի տարբերություն հայցի հիմքի 

իրավաբանական փաստերի, հայցի իրավական հիմնավորումը հայցվորի 

կողմից կարող է փոփոխվել վարույթի բոլոր փուլերում, այդ թվում՝ 

դատաքննության ժամանակ, ինչպես նաև վերաքննիչ և վճռաբեկ վերանայման 
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ընթացքում: Քաղաքացիական գործի քննության և լուծման համար 

անհրաժեշտ իրավական նորմերը որոշելը և կիրառելը դատարանի 

պարտականությունն է: Դատարանը բոլոր դեպքերում դատական քննության 

ենթակա վիճելի իրավահարաբերությունը կարգավորող նորմերը ընտրում և 

կիրառում է՝ ելնելով հայցի հիմքում ընկած իրավաբանական փաստերից, այլ 

ոչ թե հայցվորի վկայակոչած իրավական նորմերից (որոնք կարող են նույնիսկ 

ոչ ճիշտ վկայակոչված լինել): 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը՝ Դոդովն ընդդեմ 

Բուլղարիայի գործով իր 17.01.2008թ. վճռում նշել է, որ «քաղաքացիական 

դատավարությունում ձևավորված պրակտիկայի համաձայն՝ դատարանները 

քննության են առնում և որոշում իրենց ներկայացված հայցերի իրավական 

բնութագիրը՝ առանց հաշվի առնելու հայցվորի առաջարկած իրավական 

բնութագիրը: Հայցվորը պետք է ներկայացնի վիճելի հարցը՝ հստակեցնելով 

փաստերը և իր հայցապահանջը, սակայն նա չի կրում որևէ 

պարտականություն՝ հստակեցնելու դրա բնութագիրն իրավունքում: Եթե 

նույնիսկ հայցվորը նշում է իր հայցի իրավական բնութագիրը, դատարանը 

կաշկանդված չէ դրանով: Դատարանը պետք է տա իր ինքնուրույն 

գնահատականը»: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ քննարկվող  

քաղաքացիական գործով Հայցվորը ներկայացրել է իր խախտված 

աշխատանքային իրավունքների վերականգնման պահանջ, այն ձևակերպելով 

հետևյալ կերպ՝ անվավեր ճանաչել աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ 

անհատական իրավական ակտը, իրեն վերականգնել նախկին աշխատանքում 

և գանձել հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար 

միջին աշխատավարձի գումարը: 

Գերագույն դատարանն արդեն իսկ ԸԻԴ/0399/02/21 քաղաքացիական 

գործով 2022 թվականի հունվարի 12-ի որոշմամբ արձանագրել է, որ 

աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ անհատական իրավական ակտի 

վիճարկման պահանջն իր մեջ ներառում է նաև նախկին աշխատանքում 

վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի համար գումար գանձելու 

պահանջները, անկախ նրանից, թե վերջիններս փաստացի ներառված են 

հայցադիմումում, թե՝ ոչ: 

Նշվածներից բխում է, որ աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ 

անհատական իրավական ակտի վիճարկման պահանջի ընդգրկմամբ 

քաղաքացիաիրավական վեճերով դատարանի առաջնային խնդիրն է պարզել 

տվյալ անհատական իրավական ակտի իրավաչափությունը:  

Կայացված ակտի իրավաչափության վերաբերյալ դրական եզրահան-

գում անելու պարագայում, դատարանը մերժում է հայցադիմումը՝ այդ թվում 

նաև աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի գումարը 

գանձելու «պահանջներով»՝ առանց վերջիններս որևէ կերպ քննության 

առնելու:  

Հակառակ պարագայում, դատարանն անվավեր է ճանաչում 

աշխատողին աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ անհատական իրավական 

ակտը, իսկ մյուս «պահանջների» առումով օրենսդրորեն սահմանափակված է 

հետևյալ երկու հնարավորությունների շրջանակներում՝ 

ա) ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 1-ին մաս. 

աշխատողին վերականգնել նախկին աշխատանքում և նրա օգտին գանձել 

հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար միջին 

աշխատավարձը (այս առումով բացառություն են կազմում միայն հատուկ 

ծառայություն իրականացնող որոշակի խմբի աշխատակիցների վերականգն-

ման դեպքերը, որոնց հարցը կարգավորված է ոլորտային օրենքով), 
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բ) ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ մաս. 

կոնկրետ՝ սահմանափակ դեպքերում աշխատողին չվերականգնել նախկին 

աշխատանքում, սակայն նրա օգտին գանձել հարկադիր պարապուրդի 

ամբողջ ժամանակահատվածի համար միջին աշխատավարձի չափով 

հատուցում, ինչպես նաև աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց հատուցում՝ 

մինչև միջին աշխատավարձի 12-ապատիկի չափով: 

Այսինքն, անհատական իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու 

պարագայում աշխատողին նախկին աշխատանքում վերականգնելու 

անհրաժեշտության վերաբերյալ եզրահանգման գալու պարագայում, 

դատարանը պարտավոր է կիրառել ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ 

հոդվածի 1-ին մասը, բացառությամբ հատուկ ծառայություն իրականացնող 

որոշակի խմբի աշխատակիցների վերականգնման դեպքերը, որոնց հարցը 

կարգավորված է ոլորտային օրենքով: Վերջինիս պարագայում, դատարանը 

պարտավոր է կիրառել հատուկ օրենքում նախատեսված կարգավորումը:  

Հատուկ կարգավորումներ, մասնավորապես, նախատեսված են 

հետևյալ իրավական ակտերում՝ 

ա) «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ մաս. «Ծառայությունից անհիմն կամ 

անօրինական արձակված ծառայողներին մինչև վերականգնումն ընկած 

ժամանակահատվածի համար տրվում է դրամական փոխհատուցում նրա՝ 

չվճարված աշխատավարձի չափով, բայց ոչ ավելի, քան երեք ամսվա համար: 

Այն ծառայողներին, ովքեր արձակման պահից մինչև վերականգնվելն 

աշխատել են այլ կազմակերպություններում կամ զբաղվել են 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, փոխհատուցումը վճարվում է նրանց՝ 

զբաղեցրած վերջին պաշտոնի աշխատավարձի և ծառայությունից արձակված 

ժամանակահատվածում ստացած ամսական եկամտի միջև եղած 

տարբերության չափով, բայց ոչ ավելի, քան երեք ամսվա համար»: 

բ) «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 67-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասեր.  

«2. Փրկարարական ծառայությունից անհիմն կամ անօրինական 

ազատված, կոչումը կամ պաշտոնն իջեցված ծառայողներին մինչև դրանց 

վերականգնումն ընկած ժամանակահատվածի համար տրվում է դրամական 

փոխհատուցում՝ նրան չվճարված աշխատավարձի չափով, բայց ոչ ավելի, 

քան երեք ամսվա համար: 

3. Այն ծառայողներին, ովքեր ազատման պահից մինչև վերականգնումն 

աշխատել են այլ կազմակերպություններում կամ զբաղվել են 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, հատուցումը կատարվում է նրանց 

զբաղեցրած փրկարարական ծառայության վերջին պաշտոնի պաշտոնեական 

դրույքաչափի և փրկարարական ծառայությունում ծառայությունից ազատված 

ժամանակահատվածում ստացած ամսական եկամտի միջև եղած 

տարբերության չափով, բայց ոչ ավելի, քան երեք ամսվա համար»: 

գ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մաս. «Ծառայությունից 

անհիմն կամ անօրինական ազատված, կոչումը կամ պաշտոնն իջեցված 

ծառայողներին մինչև դրանց վերականգնումն ընկած ժամանակահատվածի 

համար տրվում է դրամական փոխհատուցում` նրան չվճարված 

աշխատավարձի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 3 ամսվա համար: 

Այն ծառայողները, ովքեր ազատման պահից մինչև վերականգնվելն 

աշխատել են այլ կազմակերպություններում կամ զբաղվել են 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, ստանում են հատուցում, եթե այլ 

աշխատանքից ստացած ամսական եկամուտը ավելի քիչ է, քան զբաղեցրած 

պաշտոնին համապատասխանող պաշտոնային դրույքաչափը: Հատուցումը 
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վճարվում է նրանց՝ ծառայությունում զբաղեցրած վերջին պաշտոնի 

պաշտոնեական դրույքաչափի և ծառայությունից ազատված 

ժամանակահատվածում ստացած ամսական եկամտի միջև եղած 

տարբերության չափով, բայց ոչ ավելի, քան երեք ամսվա համար: 

դ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 

2-րդ մաս. «Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնից ազատելու որոշումն 

անվավեր ճանաչվելու դեպքում քաղաքացիական ծառայողը վերականգնվում 

է իր պաշտոնում դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 

հնգօրյա ժամկետում, և հարկադիր պարապուրդի դիմաց ստանում է 

հատուցում՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով և չափով»: 

ե) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 52-րդ 

հոդվածի 2-րդ մաս. «Ոստիկանությունից անհիմն կամ անօրինական 

ազատված, կոչումը կամ պաշտոնն իջեցված ծառայողներին մինչև դրանց 

վերականգնումն ընկած ժամանակահատվածի համար տրվում է դրամական 

փոխհատուցում նրան չվճարված աշխատավարձի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 

երեք ամսվա համար: 

Այն ծառայողներին, ովքեր ազատման պահից մինչև վերականգնվելն 

աշխատել են այլ կազմակերպություններում կամ զբաղվել են 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ՝ հատուցումը վճարվում է նրանց՝ 

զբաղեցրած ոստիկանության վերջին պաշտոնի պաշտոնեական դրույքաչափի 

և ոստիկանությունում ծառայությունից ազատված ժամանակահատվածում 

ստացած ամսական եկամտի միջև եղած տարբերության չափով, բայց ոչ 

ավելի, քան երեք ամսվա համար»:  

զ) «Դատական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 2-րդ 

մաս. «Դատական ծառայության պաշտոնից ազատելու մասին իրավական 

ակտն անվավեր ճանաչվելու դեպքում դատական ծառայողը վերականգնվում 

է իր պաշտոնում դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 

հնգօրյա ժամկետում, և հարկադիր պարապուրդի դիմաց ստանում է 

հատուցում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով և չափով»: 

Նշվածների համատեքստում անդրադառնալով վճռաբեկ բողոքի այն 

փաստարկին, թե Վերաքննիչ դատարանը դուրս է եկել Պատասխանողի 

ներկայացրած վերաքննիչ բողոքի հիմքերի սահմաններից, Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է հետևյալը՝ 

Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը բողոքարկել են և՛ Հայցվորը, և՛ 

Պատասխանողը: Ընդ որում, Հայցվորը բողոք է ներկայացրել իրեն աշխա-

տանքում չվերականգնելու և բնակվարձի մասով հայցը մերժելու դեմ, իսկ 

Պատասխանողը՝ անհատական իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու դեմ: 

Վերաքննիչ դատարանը որոշել է Հայցվորին վերականգնել նախկին 

աշխատանքում, ուստի և իրավացիորեն կիրառել է Օրենքի պահանջը և 

գանձել նաև մինչև նրա վերականգնումն ընկած ժամանակահատվածի համար 

դրամական փոխհատուցում՝ նրան չվճարված աշխատավարձի չափով, բայց 

ոչ ավելի, քան երեք ամսվա համար: Այսինքն, Վերաքննիչ դատարանի 

կայացրած որոշումը Հայցվորի ներկայացրած վերաքննիչ բողոքի հիմքերի և 

հիմնավորումների շրջանակներում կատարված վերաքննության արդյունք է: 

Ինչ վերաբերում է Պատասխանողի վերաքննիչ բողոքին, ապա Գերագույն 

դատարանը փաստում է, որ այն, ըստ էության, նույնիսկ՝ մասնակի, չի 

բավարարվել: 

Միաժամանակ, Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտնում նաև 

պարզաբանել այն հարցը, թե արդյոք սույն որոշմամբ արտահատված 

վերլուծությունների արդյունքում Վերաքննիչ դատարանի որոշումը չի 
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համարվի Հայցվորի ներկայացրած վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքում 

իր իսկ վիճակը «վատթարացնող» լուծում պարունակող դատական ակտ: 

Ինչպես արդեն նշվել է՝ աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ անհատական 

իրավական ակտի անվավերությունը ճանաչելուց հետո դատարանը կարող է 

կիրառել երկու լուծումներից մեկը՝ կամ աշխատողին վերականգնել 

աշխատանքում և գանձել միջին աշխատավարձը, կամ չվերականգնել և 

գործատուին պարտադրել հատուցել միջին աշխատավարձն ու 

չվերականգնելու դիմաց տրամադրել հատուցում: Ընդ որում նշված երկու 

լուծումներն էլ օրենսդրությունը դիտարկել է որպես հավասարարժեք և 

դրանցից մեկի ընտրությունը ստորադաս, իսկ մյուսինը՝ վերադաս դատական 

ատյանի կողմից չի կարող դիտարկվել որպես անձի վիճակի վատթարացում: 

Անդրադառնալով վճռաբեկ բողոքի այն հիմքին, թե Վերաքննիչ 

դատարանը պետք է բավարարեր բնակվարձի գումարները գանձելու 

պահանջը մերժելու վերաբերյալ Առաջին ատյանի դատարանի եզրահանգման 

դեմ Հայցվորի բողոքը և այդ մասով բեկանելով դատարանի վճիռը բավարա-

րեր իր հայցը, Գերագույն դատարանն այն դիտում է անհիմն, քանի որ նման 

պնդումը, ի խախտումն վճռաբեկ բողոքին ներկայացվող օրենսդրական 

պահանջի, /ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 229-րդ 

հոդված/ որևէ կերպ չի փաստարկվել կամ հիմնավորվել:  

Այսպիսով, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ վճռաբեկ բողոքը պետք 

է մերժել և Վերաքննիչ դատարանի որոշումը թողնել օրինական ուժի մեջ, ինչը 

բխում է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 1-ին կետի պահանջներից, համաձայն որի՝ գործն ըստ էության 

լուծող դատական ակտերի վերանայման արդյունքով Գերագույն դատարանը 

մերժում է վճռաբեկ բողոքը՝ դատական ակտը թողնելով օրինական ուժի մեջ: 

 

6. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները ու եզրահանգում-

ները  դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ  

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և 

փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում 

զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ 

կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից: 

Անդրադառնալով դատական ծախսերի բաշխման հարցին, Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է, որ համաձայն ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի   69-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի՝ դատական 

ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են բավարարված 

հայցապահանջների չափին համամասնորեն: Վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք 

բերելու հետ կապված դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև 

բաշխվում են նույն հոդվածի կանոններին համապատասխան: Քանի որ սույն 

գործով վճռաբեկ բողոքը մերժվում է, դատական ծախսերի հարցը պետք է 

համարել լուծված: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավա-

րության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով, Գերագույն դատարանը  

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Վճռաբեկ բողոքը մերժել. ԸԻԴ/0843/02/21 քաղաքացիական գործով 

Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2021 թվականի 

նոյեմբերի 12-ի որոշումը թողնել օրինական ուժի մեջ: 
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2. Սույն որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի 

դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ 

բողոքարկման: 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ստորագրություն Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ստորագրություն Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում   Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/0445/02/21 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/0445/02/21 

Նախագահող դատավոր`   Լ.Ավանեսյան  

Դատավորներ`                     Ն.Գրիգորյան 

                                                 Հ.Գրիգորյան     

                                                 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

     

ք.Ստեփանակերտ                             14-ին հունվարի 2022թ. 

 

ԱՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան)` 

վճռաբեկության  կարգով.  

    

                             նախագահությամբ՝       Ն.Նարիմանյանի 

                  մասնակցությամբ՝ դատավորներ        Գ.Գրիգորյանի 

                                                                         Հ.Աբրահամյանի 

                                                                         Ի.Կարապետյանի  

                                                                         Կ.Ղարայանի     

                     

դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի Ջոն Արթուրի 

Իսրայելյանի ընդդեմ ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության՝ հրամանն 

անվավեր ճանաչելու, աշխատանքում վերականգնելու, հարկադիր 

պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար գումար գանձելու  

պահանջների վերաբերյալ ԸԻԴ/0445/02/21 քաղաքացիական գործով ԱՀ 

վերաքննիչ դատարանի 2021թ. հոկտեմբերի 25-ի որոշման դեմ հայցվոր 

Ջ.Իսրայելյանի ներկայացուցիչ Ռ.Երիցյանի վճռաբեկ բողոքը, 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը   

Դիմելով ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան 

/այսուհետ՝ նաև Առաջին ատյանի դատարան/ ընդդեմ Արցախի 

Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության /այսուհետ՝ նաև 

Պատասխանող/ Ջ.Իսրայելյանը /այսուհետ՝ նաև Հայցվոր/  խնդրել է անվավեր 

ճանաչել ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի 2020թ. 

նոյեմբերի 8-ի N 437-ԱՎ հրամանը, պարտավորեցնել Պատասխանողին իրեն 

վերականգնել ծառայության նախկինում իր զբաղեցրած կամ դրան հավասար 

պաշտոնում՝ վճարելով այդ ամիսներին չվճարված հասանելիք գումարը: 

Առաջին ատյանի դատարանը 2021թ. ապրիլի 9-ի որոշմամբ 

հայցադիմումն ընդունել է վարույթ և հարուցել քաղաքացիական գործ: 

2021թ. մայիսի 20-ին Հայցվորի ներկայացուցիչը ներկայացրել է 

միջնորդություն՝ հայցից մասնակի հրաժարվելու և հայցի առարկան փոխելու 

մասին: 

Առաջին ատյանի դատարանը 2021թ. հուլիսի 30-ի որոշմամբ մերժել է 

Հայցվորի միջնորդությունը և մինչև հրամանն անվավեր ճանաչելն ընկած 

ժամանակահատվածի համար չվճարված աշխատավարձի եռապատիկի 

չափով դրամական փոխհատուցում գանձելու մասին Հայցվորի կողմից 2021թ. 

մայիսի 21-ին ներկայացված հայցի առարկայի փոփոխությունը չի ընդունել:  
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Առաջին ատյանի դատարանը 2021թ. օգոստոսի 12-ի վճռով հայցը 

բավարարել է մասնակիորեն: Անվավեր է ճանաչել Ջ.Իսրայելյանին 

ծառայությունից արձակելու մասին ԱՀ ազգային անվտանգության 

ծառայության տնօրենի 2020թ. նոյեմբերի 8-ի N 437-ԱՎ հրամանը: ԱՀ ազգային 

անվտանգության ծառայությունից հօգուտ Ջ.Իսրայելյանի գանձել է հարկադիր 

պարապուրդի միջին աշխատավարձի չափով գումարը՝ սկսած 

ծառայությունից արձակելու վերաբերյալ հրամանն արձակվելու օրվանից՝ 

2020թ. նոյեմբերի 8-ից մինչև նոր աշխատանքում նշանակվելու օրը՝ 2021թ. 

մարտի 22-ը: Ջ.Իսրայելյանի հայցն ընդդեմ ԱՀ ազգային անվտանգության 

ծառայության՝ նախկինում իր զբաղեցրած պաշտոնում վերականգնելու 

պահանջի մասով կարճել է՝ Հայցվորի հայցից հրաժարվելու հիմքով: ԱՀ 

ազգային անվտանգության ծառայությունից հօգուտ Ջ.Իսրայելյանի գանձել է 

100.000 /հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ՝ որպես փաստաբանի խելամիտ 

վարձատրության գումար, հօգուտ ԱՀ պետական բյուջե գանձել է 4.000 /չորս 

հազար/ ՀՀ դրամ՝ որպես ոչ գույքային պահանջով վճարման ենթակա 

պետական տուրքի գումար և հարկադիր պարապուրդի ընթացքում գանձման 

ենթակա գումարի երկու տոկոսը՝ որպես դատական ծախս, մնացած մասով 

դատական ծախսերի բաշխման հարցը համարել է լուծված: 

Նշված վճռի դեմ վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել ԱՀ ազգային 

անվտանգության ծառայությունն ի դեմս ներկայացուցիչ Ն.Գասպարյանի: 

Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանը /այսուհետ՝ նաև 

Վերաքննիչ դատարան/ 2021թ. օգոստոսի 27-ին բողոքը վերադարձրել է՝ 

բողոքում թույլ տրված և որոշմամբ արձանագրված խախտումները 

վերացնելու հիմքով: 

2021թ. սեպտեմբերի 13-ին Պատասխանողը կրկին ներկայացրել է 

վերաքննիչ բողոք: 

Վերաքննիչ դատարանը 2021թ. սեպտեմբերի 21-ի որոշմամբ վերաքննիչ 

բողոքն ընդունել է վարույթ և նշանակել դատաքննության: 

Վերաքննիչ դատարանը 2021թ. հոկտեմբերի 25-ի որոշմամբ վերաքննիչ 

բողոքը բավարարել է մասնակիորեն: Առաջին ատյանի դատարանի 2021թ. 

օգոստոսի 12-ի վճիռը մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել է: Հայցը՝ հարկադիր 

պարապուրդի ժամանակահատվածի համար՝ 2020թ. նոյեմբերի 8-ից մինչև 

նոր աշխատանքում նշանակվելու օրը՝ 2021թ. մարտի 22-ը միջին 

աշխատավարձի չափով գումար գանձելու պահանջի մասով, բավարարել է 

մասնակի: ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայությունից հօգուտ 

Ջ.Իսրայելյանի գանձել է դրամական հատուցում նրա՝ երեք ամսվա չվճարված 

աշխատավարձի չափով: ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայությունից 

հօգուտ Ջ.Իսրայելյանի գանձել է 20.000 /քսան հազար/ ՀՀ դրամ՝ որպես 

փաստաբանի խելամիտ վարձատրության գումար և հօգուտ Արցախի 

Հանրապետության՝ 2.000 /երկու հազար/ ՀՀ դրամ, ինչպես նաև երեք ամսվա 

համար չվճարված աշխատավարձի գումարի 2 /երկու/ տոկոսը՝ որպես 

հայցադիմումի ներկայացման համար վճարման ենթակա պետական տուրքի 

գումարներ: Մնացած մասով դատական ծախսերի բախշման հարցը համարել 

է լուծված: 

Վճիռը մնացած մասով թողնվել է օրինական ուժի մեջ: 

Վերաքննիչ դատարանի նշված որոշման դեմ վճռաբեկ բողոք է բերել 

Հայցվորի ներկայացուցիչ Ռ.Երիցյանը: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

                    

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը. 

Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում, 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով. 
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Բողոքաբերը պնդում է, որ բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ 

Գերագույն դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ 

«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի     

50-րդ հոդվածի և ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 

միատեսակ կիրառության և կանխատեսելի դատական պրակտիկա 

ձևավորելու համար, ինչպես նաև ստորադաս դատարանի կողմից թույլ է 

տրվել առերևույթ դատական սխալ, որն ազդել է գործի ելքի վրա: 

Բողոքի հեղինակը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանը խախտել է 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ, 13-րդ հոդվածները, ԱՀ 

Սահմանադրության 63-րդ հոդվածը, անտեսել է ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 17-րդ, 1061-րդ հոդվածների պահանջները, սխալ է մեկնաբանել 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 1-ին, 4-րդ, 265-րդ հոդվածները և «Ազգային 

անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 50-րդ 

հոդվածը, ինչի արդյունքում կայացրել է սխալ դատական ակտ: 

Նշված պնդումները բողոք բերողը հիմնավորում է հետևյալ 

պատճառաբանությամբ. 

Շարադրելով ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ և «Ազգային 

անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 50-րդ 

հոդվածները, բողոքաբերը սխալ է համարել նշված հոդվածների՝ միմյանց 

հակասելու մասին ու Առաջին ատյանի դատարանի կողմից նշված օրենքի 

փոխարեն ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի կիրառումը սխալ 

համարելու վերաբերյալ Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգումները: 

Բողոքաբերը պնդում է, որ Վերաքննիչ դատարանը հաշվի չի առել այն 

հանգամանքը, որ «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 50-րդ հոդվածը կանոնակարգում է ծառայության 

ժամկետի հաշվարկը ծառայության վերականգնումից հետո, իսկ այդ 

կանոնակարգն ու նրա հետ կապված իրավահարաբերությունները դուրս են 

սույն գործի ծավալներից, ուստի նշված նորմն այս գործով կիրառելի չէ:  

Բացի նշվածից, «Ազգային անվտանգության մարմիններում 

ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 50-րդ հոդվածը կարգավորում է ազգային 

անվտանգության ծառայությունից անհիմն արձակված ծառայողներին մինչև 

վերականգնումն ընկած ժամանակահատվածի համար տրամադրված 

գումարը որպես փոխհատուցման գումար, իսկ ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսդրությամբ առանց օրինական հիմքերի կամ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգի խախտմամբ աշխատանքային հարաբերությունները 

դադարեցնելու հետևանքով աշխատողի խախտված իրավունքները 

վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի գումար տրամադրելու 

վերաբերյալ: Նշված եզրույթները տարբեր են և չեն կարող նույնացվել: 

Օրենսդիրը տվյալ պարագայում ազգային անվտանգության մարմիններում 

ծառայողների համար բացի հարկադիր պարապուրդի գումարի գանձումից 

նախատեսում է նաև փոխհատուցում՝ լրիվ աշխատավարձի չափով, բայց ոչ 

ավելի, քան երեք ամսվա համար:  

Բողոքաբերը շեշտել է, որ նշված նորմն այլ եղանակով մեկնաբանվել չի 

կարող, քանի որ կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, որ հանրային ծառայության 

բնագավառում միայն ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայողների 

համար են նախատեսվել նման սահմանափակումներ, ինչը կպարունակի 

խտրական կարգավորումներ և կհանդիսանա հակասահմանադրական 

դրույթներ պարունակող իրավական ակտ: 

Բողոք բերող անձը դատարանի ուշադրությանն է հրավիրել նաև վերը 

նշված նորմերի սխալ մեկնաբանման հետևանքով կոնվենցիոն  երաշխավո-
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րում ստացած սեփականության իրավունքի առերևույթ խախտման վտանգի 

վրա: 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ու ՀՀ վճռաբեկ 

դատարանը «Տնտեսական և սոցիալական շահերի պաշտպանության մասին» 

եվրոպական խարտիայի համատեքստում հայտնել են դիրքորոշումներ՝ 

աշխատավարձը գույքային իրավունքների շարքին դասելու մասին, նշելով, որ 

անձին վճարման ենթակա աշխատավարձի չվճարումը սեփականության 

իրավունքի խախտում է, ուստի սխալ մեկնաբանման հետևանքով կխախտվի 

անձի՝ աշխատավարձի հետ կապված օրինական ակնկալիքը: Ուշագրավ է 

այն փաստը, որ դեռևս ստորադաս դատարաններում գործի քննության 

ժամանակ Հայցվորն ունեցել է նույն դիրքորոշումը, ավելին, միջնորդություն է 

ներկայացրել Առաջին ատյանի դատարանին խնդրելով հարկադիր 

պարապուրդի գումարից բացի Պատասխանողից հօգուտ իրեն գանձել նաև 

«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 

50-րդ հոդվածով սահմանված՝ ծառայությունից անհիմն արձակած 

ծառայողների օգտին մինչև վերականգնումն ընկած ժամանակահատվածի 

համար վճարման ենթակա փոխհատուցման գումարը՝ հասանելիք 

աշխատավարձի եռապատիկի չափով, որը, սակայն, Առաջին ատյանի 

դատարանի կողմից չի ընդունվել՝ հայցի առարկան փոխելու /ավելացնելու/ 

դատավարական ժամկետի բացթողման պատճառով: 

Ըստ բողոքաբերի՝ Հայցվորը զբաղեցրել է ազգային անվտանգության 

ծառայության մարմնի իրավաբանական բաժնի պետի պաշտոնը, ուստի, 

աշխատանքից անհիմն ազատելու հետևանքներին անդրադառնալու հարցում 

նախատեսված իրավահարաբերությունների կարգավորումները պետք է 

փնտրել համապատասխան օրենքում, իսկ նշված իրավահարաբերություն-

ները հատուկ օրենքով կարգավորված չլինելու պարագայում՝ ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի իրավակարգավորումներում: Բողոքաբերը 

պնդում է, որ «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 50-րդ հոդվածի կիրառման համար օրենսդիրը 

պարտադիր պայման է նախատեսել ծառայողին վերականգնելու 

հանգամանքը, ինչը սույն գործով առկա չէ: 

Նշվածի կապակցությամբ բողոք բերող անձն արձանագրում է, որ 

«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 

50-րդ հոդվածը կիրառում է «փոխհատուցում», իսկ ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի 265-րդ հոդվածը՝ «հարկադիր պարապուրդի գումար» 

հասկացությունները, այսինքն, «Ազգային անվտանգության մարմիններում 

ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքը չի կարգավորում գործատուի մեղքով 

աշխատողի հարկադիր պարապուրդում գտնվելու հետևանքով աշխատողի 

համար առաջացած վնասները վերականգնելու եղանակը, ինչը վկայում է 

Առաջին ատյանի դատարանի կողմից սույն վեճով ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի հիմնավոր կիրառության մասին: 

Բողոք բերող անձը խնդրել է բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 2021թ. 

հոկտեմբերի 25-ի որոշումը, օրինական ուժ տալ Առաջին ատյանի դատարանի 

2021թ. օգոստոսի 12-ի վճռին կամ գործն ուղարկել Առաջին ատյանի 

դատարան՝ նոր քննության: 

 

3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող 

փաստերը. 

Սույն բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ 

փաստերը. 

1. Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության 

տնօրենի հրամանից 2020թ. փետրվարի 12-ին տրված թիվ 44-ԱՎ քաղվածքի 
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համաձայն՝ ավագ լեյտենանտ Ջոն Արթուրի Իսրայելյանը 2019թ. փետրվարի 

19-ից ընդունվել է ծառայության: 

2. Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության 

տնօրենի 2020թ. նոյեմբերի 11-ի թիվ 437-ԱՎ հրամանի համաձայն՝ կապիտան 

Ջոն Արթուրի Իսրայելյանը 2020թ. նոյեմբերի 8-ից արձակվել է 

ծառայությունից: 

3. Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազի 2021թ. մարտի 22-

ի թիվ 16 հրամանի համաձայն՝ Ջոն Արթուրի Իսրայելյանն ընդունվել է 

աշխատանքի ԱՀ գլխավոր դատախազության համակարգում և 2021թ. մարտի 

3-ին նշանակվել ԱՀ գլխավոր դատախազության ՀՔԲ ՀԿԳ քննիչի 

պաշտոնում: 

 

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգում-

ները. 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը 

վարույթ ընդունելը պայմանավորված է ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով 

նախատեսված հիմքերի առկայությամբ, այն է՝ Գերագույն դատարանի 

որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ ստորադաս 

դատարանների կողմից ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 

միատեսակ կիրառության համար, և սույն գործով առերևույթ թույլ է տրվել 

դատական սխալ, որը կարող էր ազդել գործի ելքի վրա, և որի առկայությունը 

հիմնավորվում է ստորև ներկայացված պատճառաբանություններով:  

Այս առնչությամբ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ վճռաբեկ բողոքի 

քննության շրջանակներում, նախ, անհրաժեշտ է բացահայտել. 

ա)  սույն գործով կիրառման ենթակա օրենքը /մասնավորապես՝ ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածը թե «Ազգային անվտանգության 

մարմիններում ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 50-րդ հոդվածը/ 

բ) ինչ ծավալով է ստորադաս դատարանը քննում աշխատանքից 

ազատելու վերաբերյալ անհատական իրավական ակտը վիճարկելու 

պահանջն ու ինչ որոշում է կայացվում արդյունքում: 

Սահմանադրության 57-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունք: 

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր աշխատող ունի 

աշխատանքից անհիմն ազատվելու դեպքում պաշտպանության իրավունք: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Սահմանադրությամբ 

երաշխավորված աշխատանքի ընտրության ազատությունը յուրաքանչյուր 

անհատի համար ապահովում է առանց խտրականության աշխատանքային 

հարաբերությունների մեջ մտնելու և իր մաuնագիտական ու այլ 

ընդունակություններն ազատ դրuևորելու հավաuար հնարավորություն։ 

Միաժամանակ, այն չի խոչընդոտում oրենuդրին աշխատանքային 

հարաբերություններն իրավական կարգավորման ենթարկելիu uահմանել 

անձանց իրավական տարբեր կարգավիճակներ` կապված աշխատանքային 

պայմանների, անմիջական պայմանագրային պարտականությունների, 

գործունեության բնագավառի հետ, և նույնիuկ նախատեuել առանձին 

պաշտոններ զբաղեցնելու և պաշտոններից ազատելու առանձնահատուկ 

դեպքեր, եթե դրանք oբյեկտիվորեն արդարացված են: 

«Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի աշխատանքային 

օրենսգիրքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործողության մեջ 

դնելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 1-ին հոդվածի ուժով՝ 2005թ. հուլիսի 1-ից Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործողության մեջ է դրվել 2004թ. 

նոյեմբերի 9-ին ընդունված ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը /դրա հետագա 
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փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ/, վերանվանվելով «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք»: 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 1-ին հոդվածի համաձայն. «1. Սույն 

օրենսգիրքը կարգավորում է կոլեկտիվ և անհատական աշխատանքային 

հարաբերությունները, սահմանում է այդ հարաբերությունների ծագման, 

փոփոխման և դադարման հիմքերն ու իրականացման կարգը, 

աշխատանքային հարաբերությունների կողմերի իրավունքներն ու 

պարտականությունները, պատասխանատվությունը, ինչպես նաև 

աշխատողների անվտանգության ապահովման ու առողջության պահպանման 

պայմանները: 

2. Աշխատանքային հարաբերությունների առանձին բնագավառների 

կարգավորման առանձնահատկությունները կարող են սահմանվել օրենքով»: 

Նույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Արցախի Հան-

րապետությունում աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են 

ԱՀ Սահմանադրությամբ, նույն օրենսգրքով, օրենքներով, այլ իրավական 

ակտերով, աշխատանքային և կոլեկտիվ պայմանագրերով: 

Այսինքն, աշխատանքային իրավահարաբերությունները կարգավոր-

վում են ոչ միայն ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքով, այլ նաև այլ իրավական 

ակտերով: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ աշխատանքային 

հարաբերությունների շուրջ առաջացած վեճերի քննարկման հարցում 

առաջնահերթ պետք է պարզել, թե ինչ կարգավորումներ են սահմանված 

գործատու-աշխատող հարաբերությունները կարգավորող հատուկ 

իրավական նորմերում: Ըստ այդմ,  առանց հարգելի պատճառի աշխատանքի 

չներկայանալու ենթադրյալ փաստով պայմանավորված աշխատանքային 

հարաբերությունները միակողմանի լուծելու գործատուի գործողությունների 

իրավաչափությունը դատարանը պետք է նախ գնահատի կոնկրետ պաշտոնի 

(աշխատատեղի) համար սահմանված կարգավորումների համատեքստում: 

 Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է համարում շեշտել, որ 

խախտված իրավունքների արդյունավետ դատական պաշտպանության 

իրավունքի անհրաժեշտ բաղադրատարրն է հանդիսանում անձի խախտված 

իրավունքի վերականգնումը: Վերջինս ենթադրում է այն բացասական 

հետևանքների վերացումը, որոնք անձի համար առաջացել են իրավունքի 

խախտման արդյունքում: Որպես կանոն, այդ բացասական հետևանքների 

վերացումը տեղի է ունենում մինչև իրավունքի խախտումը գոյություն ունեցած 

վիճակի վերականգնմամբ: Սակայն, առանձին դեպքերում, մինչև իրավունքի 

խախտումը գոյություն ունեցած վիճակի վերականգնումը կարող է 

օբյեկտիվորեն անհնարին լինել: Այս դեպքում որպես խախտման բացասական 

հետևանքները վերացնելու իրավական միջոց է ծառայում անձի կրած վնասի 

դիմաց տրվող փոխհատուցումը:  

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ օրենսդիրը նախատեսել է 

աշխատանքային պայմանագրի վերաբերյալ վեճերով աշխատողի խախտված 

իրավունքները վերականգնելու երկու հնարավոր կառուցակարգ: Առաջին 

դեպքում աշխատողը վերականգնվում է նախկին աշխատանքում՝ ստանալով 

հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար միջին 

աշխատավարձ, իսկ երկրորդ դեպքում նախկին աշխատանքային 

հարաբերությունները չեն վերականգնվում, և աշխատողը ստանում է 

հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար միջին 

աշխատավարձ, ինչպես նաև աշխատանքում չվերականգնվելու դիմաց 

հատուցում: Ընդ որում, նշված կառուցակարգերը չեն կարող գործել 

միաժամանակ, քանի որ բացառում են միմյանց։ Այսինքն՝ աշխատանքում 

վերականգնվելու պահանջը չբավարարվելու պայմաններում ինքնաբերաբար 
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սկսում է գործել աշխատողի՝ նույն պաշտոնում չվերականգնվելու դիմաց 

հատուցում ստանալու իրավունքը: Հետևաբար, հայցադիմումում հատուցում 

ստանալու վերաբերյալ պահանջի բացակայության պայմաններում 

դատարանի կողմից նշված խնդիրը պետք է դառնա պարտադիր քննության 

առարկա: 

Գերագույն դատարանը ԸԻԴ/0399/02/21 քաղաքացիական գործով 2022թ. 

հունվարի 12-ի, ԸԻԴ/0843/02/21 քաղաքացիական գործով 2022թ. հունվարի 13-

ի որոշումներով արդեն իսկ արձանագրել է, որ աշխատանքից ազատելու 

վերաբերյալ անհատական իրավական ակտի վիճարկման պահանջն իր մեջ 

ներառում է նաև նախկին աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր 

պարապուրդի համար գումար գանձելու պահանջները, անկախ նրանից, թե 

վերջիններս փաստացի ներառված են հայցադիմումում, թե՝ ոչ: 

Նշվածներից բխում է, որ աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ 

անհատական իրավական ակտի վիճարկման պահանջի ընդգրկմամբ 

քաղաքացիաիրավական վեճերով դատարանի առաջնային խնդիրն է պարզել 

տվյալ անհատական իրավական ակտի իրավաչափությունը:  

Կայացված ակտի իրավաչափության վերաբերյալ դրական 

եզրահանգում անելու պարագայում դատարանը մերժում է հայցադիմումը՝ 

այդ թվում նաև աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի 

գումարը գանձելու «պահանջներով»՝ առանց վերջիններս որևէ կերպ 

քննության առնելու:  

Հակառակ պարագայում, դատարանն անվավեր է ճանաչում 

աշխատողին աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ անհատական իրավական 

ակտը, իսկ մյուս «պահանջների» առումով օրենսդրորեն սահմանափակված է 

հետևյալ երկու հնարավորությունների շրջանակներում՝ 

ա) ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 1-ին մաս. 

աշխատողին վերականգնել նախկին աշխատանքում և նրա օգտին գանձել 

հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար միջին 

աշխատավարձը (այս առումով բացառություն են կազմում միայն հատուկ 

ծառայություն իրականացնող որոշակի խմբի աշխատակիցների 

վերականգնման դեպքերը, որոնց հարցը կարգավորված է ոլորտային 

օրենքով), 

բ) ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ մաս. 

կոնկրետ՝ սահմանափակ դեպքերում աշխատողին չվերականգնել նախկին 

աշխատանքում, սակայն նրա օգտին գանձել հարկադիր պարապուրդի 

ամբողջ ժամանակահատվածի համար միջին աշխատավարձի չափով 

հատուցում, ինչպես նաև աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց հատուցում՝ 

մինչև միջին աշխատավարձի 12-ապատիկի չափով: 

Այսինքն, անհատական իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու 

պարագայում աշխատողին նախկին աշխատանքում վերականգնելու 

անհրաժեշտության վերաբերյալ եզրահանգման գալու պարագայում, 

դատարանը պարտավոր է կիրառել ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ 

հոդվածի 1-ին մասը, բացառությամբ հատուկ ծառայություն իրականացնող 

որոշակի խմբի աշխատակիցների վերականգնման դեպքերի, որոնց հարցը 

կարգավորված է ոլորտային օրենքով: Վերջինիս պարագայում, դատարանը 

պարտավոր է կիրառել հատուկ օրենքում նախատեսված կարգավորումը:  

Գերագույն դատարանը, վերահաստատելով ԸԻԴ/0843/02/21 

քաղաքացիական գործով 2022թ. հունվարի 13-ի որոշմամբ հայտնած իր 

դիրքորոշումը, հարկ է համարում շեշտել, որ հատուկ կարգավորումներ, 

մասնավորապես, նախատեսված են հետևյալ իրավական ակտերում՝ 

ա) «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ մաս. «Ծառայությունից անհիմն կամ 
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անօրինական արձակված ծառայողներին մինչև վերականգնումն ընկած 

ժամանակահատվածի համար տրվում է դրամական փոխհատուցում նրա՝ 

չվճարված աշխատավարձի չափով, բայց ոչ ավելի, քան երեք ամսվա համար: 

Այն ծառայողներին, ովքեր արձակման պահից մինչև վերականգնվելն 

աշխատել են այլ կազմակերպություններում կամ զբաղվել են 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, փոխհատուցումը վճարվում է նրանց՝ 

զբաղեցրած վերջին պաշտոնի աշխատավարձի և ծառայությունից արձակված 

ժամանակահատվածում ստացած ամսական եկամտի միջև եղած 

տարբերության չափով, բայց ոչ ավելի, քան երեք ամսվա համար»: 

բ) «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 67-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասեր.  

«2. Փրկարարական ծառայությունից անհիմն կամ անօրինական 

ազատված, կոչումը կամ պաշտոնն իջեցված ծառայողներին մինչև դրանց 

վերականգնումն ընկած ժամանակահատվածի համար տրվում է դրամական 

փոխհատուցում՝ նրանց չվճարված աշխատավարձի չափով, բայց ոչ ավելի, 

քան 3 ամսվա համար: 

3. Այն ծառայողներին, ովքեր ազատման պահից մինչև վերականգնումն 

աշխատել են այլ կազմակերպություններում կամ զբաղվել են 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, հատուցումը կատարվում է նրանց 

զբաղեցրած փրկարարական ծառայության վերջին պաշտոնի պաշտոնեական 

դրույքաչափի և փրկարարական ծառայությունում ծառայությունից ազատված 

ժամանակահատվածում ստացած ամսական եկամտի միջև եղած 

տարբերության չափով, բայց ոչ ավելի, քան 3 ամսվա համար»: 

գ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մաս. «Ծառայությունից 

անհիմն կամ անօրինական ազատված, կոչումը կամ պաշտոնն իջեցված 

ծառայողներին մինչև դրանց վերականգնումն ընկած ժամանակահատվածի 

համար տրվում է դրամական փոխհատուցում` նրանց չվճարված 

աշխատավարձի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 3 ամսվա համար: 

Այն ծառայողները, ովքեր ազատման պահից մինչև վերականգնվելն 

աշխատել են այլ կազմակերպություններում կամ զբաղվել են 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, ստանում են հատուցում, եթե այլ 

աշխատանքից ստացած ամսական եկամուտն ավելի քիչ է, քան զբաղեցրած 

պաշտոնին համապատասխանող պաշտոնային դրույքաչափը: Հատուցումը 

վճարվում է նրանց՝ ծառայությունում զբաղեցրած վերջին պաշտոնի 

պաշտոնեական դրույքաչափի և ծառայությունից ազատված 

ժամանակահատվածում ստացած ամսական եկամտի միջև եղած 

տարբերության չափով, բայց ոչ ավելի, քան 3 ամսվա համար: 

դ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 

2-րդ մաս. «Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնից ազատելու որոշումն 

անվավեր ճանաչվելու դեպքում քաղաքացիական ծառայողը վերականգնվում 

է իր պաշտոնում դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 

հնգօրյա ժամկետում, և հարկադիր պարապուրդի դիմաց ստանում է 

հատուցում՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով և չափով»: 

ե) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 52-րդ 

հոդվածի 2-րդ մաս. «Ոստիկանությունից անհիմն կամ անօրինական 

ազատված, կոչումը կամ պաշտոնն իջեցված ծառայողներին մինչև դրանց 

վերականգնումն ընկած ժամանակահատվածի համար տրվում է դրամական 

փոխհատուցում՝ նրանց չվճարված աշխատավարձի չափով, բայց ոչ ավելի, 

քան 3 ամսվա համար: 
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Այն ծառայողներին, ովքեր ազատման պահից մինչև վերականգնվելն 

աշխատել են այլ կազմակերպություններում կամ զբաղվել են 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ՝ հատուցումը վճարվում է նրանց՝ 

զբաղեցրած ոստիկանության վերջին պաշտոնի պաշտոնեական դրույքաչափի 

և ոստիկանությունում ծառայությունից ազատված ժամանակահատվածում 

ստացած ամսական եկամտի միջև եղած տարբերության չափով, բայց ոչ 

ավելի, քան 3 ամսվա համար»:  

զ) «Դատական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 2-րդ 

մաս. «Դատական ծառայության պաշտոնից ազատելու մասին իրավական 

ակտն անվավեր ճանաչվելու դեպքում դատական ծառայողը վերականգնվում 

է իր պաշտոնում դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 

հնգօրյա ժամկետում, և հարկադիր պարապուրդի դիմաց ստանում է 

հատուցում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով և չափով»: 

Գերագույն դատարանն, անդրադառնալով վերը շարադրված 

իրավակարգավորումներին, հարկ է համարում փաստել, որ նշված նորմերը 

վերաբերում են նախկին պաշտոնում վերականգնվելու դեպքերին: Այսինքն, 

ծառայողի խախտված իրավունքի վերականգնումը նշված օրենքներով 

սահմանված գործիքակազմի կիրառմամբ, հնարավոր և կիրառելի է միայն 

նախկին պաշտոնում վերականգնվելու պարագայում, ինչը սույն գործով 

առկա չէ: Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն վեճի կարգավորման 

համար կիրառելի է ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասը, ոչ թե «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 50-րդ հոդվածը, ուստի այս մասով Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է Վերաքննիչ դատարանի կողմից կիրառման ոչ ենթակա 

օրենքի կիրառում, ինչը հանգեցրել է վեճի ըստ էության սխալ լուծմանը: 

Անդրադառնալով Հայցվորի կողմից ներկայացված հայցային պահանջի 

ծավալներին՝ Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ քննարկվող  

քաղաքացիական գործով Հայցվորը ներկայացրել է իր խախտված 

աշխատանքային իրավունքների վերականգնման պահանջ, այն ձևակերպելով 

հետևյալ կերպ՝ անվավեր ճանաչել աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ 

անհատական իրավական ակտը, իրեն վերականգնել նախկին աշխատանքում 

և գանձել հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար 

միջին աշխատավարձի գումարը: 

Գերագույն դատարանը ԸԻԴ/0399/02/21 քաղաքացիական գործով  

կայացրած՝ 2022թ. հունվարի 12-ի որոշմամբ ներկայացրել է իր դիրքորոշումն  

անհատական իրավական ակտի իրավաչափության հիմքերի և դրանց 

իրավական գնահատման կանոնների վերաբերյալ: Նշված որոշմամբ 

հայտնած դիրքորոշումն ու եզրահանգումները արտածելով սույն գործի 

փաստական հանգամանքների վրա, Գերագույն դատարանն արձանագրում է 

հետևյալը. 

Սույն գործով Հայցվորը վիճարկել է Արցախի Հանրապետության 

ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի 2020թ. նոյեմբերի 11-ի N 

437-ԱՎ հրամանը, որի համաձայն 2020թ. նոյեմբերի 8-ից արձակվել է 

ծառայությունից: Ընդ որում՝  

Գերագույն դատարանը, անդրադառնալով վիճարկվող հրամանի 

իրավաչափությանն ու դրա վերաբերյալ ստորադաս դատարանների հայտնած 

դիրքորոշումներին, գտնում է, որ ստորադաս դատարաններն իրավացիորեն 

հանգել են ճիշտ եզրահանգման Հայցվորին ծառայությունից արձակելու 

հիմքերի բացակայության վերաբերյալ, այսինքն, Վերաքննիչ դատարանը 

հիմնավոր է համարել Հայցվորին ծառայությունից արձակելու մասին 
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վիճարկվող հրամանն անվավեր ճանաչելու մասին Առաջին ատյանի 

դատարանի  եզրահանգումը՝ այդ մասով վճիռը թողնելով անփոփոխ:                             

Միաժամանակ, անհրաժեշտ է համարում արձանագրել հետևյալը. 

դիմելով Առաջին ատյանի դատարան՝ Հայցվորը խնդրել է անվավեր ճանաչել 

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի 2020թ. նոյեմբերի 8-ի N 

437-ԱՎ հրամանը, պարտավորեցնելով Պատասխանողին իրեն վերականգնել 

ծառայության նախկինում իր զբաղեցրած կամ դրան հավասար պաշտոնում՝ 

վճարելով այդ ամիսներին չվճարված հասանելիք գումարը: Դատաքննության 

ընթացքում Հայցվորը հրաժարվել է նախկինում իր կողմից զբաղեցրած 

պաշտոնում վերականգնվել, քանի որ այլ աշխատանքի է անցել: Առաջին 

ատյանի դատարանը, նշված պահանջը համարելով առանձին պահանջ, այդ 

մասով հայցը կարճել է՝ Հայցվորի՝ հայցից հրաժարվելու հիմքով:  

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում փաստել, որ անկախ այն 

հանգամանքից, որ Հայցվորը դիմել է Առաջին ատյանի դատարան նախկին 

աշխատանքում վերականգնվելու մասով հայցից հրաժարվելու մասին, 

Առաջին ատյանի դատարանն իրավասու չէր այդ մասով որոշում կայացնել 

գործը կարճելու վերաբերյալ, քանի որ հրամանն անվավեր ճանաչելու 

պարագայում, Հայցվորը համարվում է աշխատանքում վերականգնված: 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ այս մասով թույլ է տրվել 

դատավարական իրավունքի նորմի խախտում:  

Այսպիսով, վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Գերագույն 

դատարանը համարում է բավարար՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված՝ ստորադաս 

դատարանի դատական ակտը մասնակիորեն բեկանելու և փոփոխելու 

Գերագույն դատարանի լիազորությունը կիրառելը՝ հետևյալ հիմնավորմամբ.  

Սույն քաղաքացիական գործով վեճի լուծումն էական նշանակություն 

ունի կողմերի համար: «Մարդու իրավունքների և հիմնարար 

ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ 

հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի ողջամիտ ժամկետում իր գործի 

քննության իրավունք, ուստի Գերագույն դատարանը գտնում է, որ գործը 

ողջամիտ ժամկետում քննելը հանդիսանում է կոնվենցիայի վերը նշված 

հոդվածով ամրագրված արդար դատաքննության իրավունքի տարր: Գործի 

անհարկի ձգձգումները վտանգ են պարունակում նշված իրավունքի 

խախտման տեսանկյունից: Տվյալ դեպքում Գերագույն դատարանի կողմից 

ստորադաս դատարանի դատական ակտը փոփոխելը բխում է 

արդարադատության արդյունավետության շահերից, քանի որ սույն գործով 

վերջնական դատական ակտ կայացնելու համար առկա չէ նոր հանգամանք 

հաստատելու անհրաժեշտությունը: 

Դատական ակտը փոփոխելիս Գերագույն դատարանը հիմք է 

ընդունում սույն որոշման պատճառաբանությունները և նոր քննության 

անհրաժեշտության բացակայությունը:  

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ անհրաժեշտ է օրենքով 

սահմանված պահանջների խախտմամբ կայացրած անհատական իրավական 

ակտը՝ ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի 2020թ. 

նոյեմբերի 8-ի N 437-ԱՎ հրամանն անվավեր ճանաչելու մասով Առաջին 

ատյանի դատարանի վճիռը թողնել օրինական ուժի մեջ: 

Ինչ վերաբերում է հրամանն անվավեր ճանաչելու պարագայում 

ծառայությունում վերականգնելուն, ապա Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է հետևյալը.  

Ըստ գործի նյութերի՝  
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1/ 2021թ. մայիսի 21-ին Հայցվորը միջնորդություն է ներկայացրել 

Առաջին ատյանի դատարան՝ հրաժարվելով ծառայությունում նախկինում 

զբաղեցրած պաշտոնում վերականգնվելու մասին պահանջից: 

2/ Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազի 2021թ. մարտի 22-

ի թիվ 16 հրամանի համաձայն՝ Ջոն Արթուրի Իսրայելյանն ընդունվել է 

աշխատանքի ԱՀ գլխավոր դատախազության համակարգում և 2021թ. մարտի 

3-ին նշանակվել է ԱՀ գլխավոր դատախազության ՀՔԲ ՀԿԳ քննիչի 

պաշտոնում: 

Նշված փաստերը թույլ են տալիս Հայցվորին նախկին պաշտոնում 

վերականգնելու անհնարինության մասին եզրահանգում անելու, հիմք 

ընդունելով Հայցվորի՝ այլ աշխատանքի անցնելու փաստը, ուստի Գերագույն 

դատարանը գտնում է, որ տվյալ դեպքում պետք է կիրառել ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, Հայցվորին 

չվերականգնել նախկին աշխատանքում, Պատասխանողին պարտավորեցնել 

հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար՝ /8.11.2020թ.-

22.03.2021թ./ վճարել հատուցում՝ նրա միջին աշխատավարձի չափով, ինչպես 

նաև աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց հատուցում՝ միջին 

աշխատավարձի չափով:  

 

6. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները ու եզրահանգում-

ները  դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ  

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և 

փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում 

զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ 

կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից: 

Անդրադառնալով դատական ծախսերի բաշխման հարցին, Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է, որ համաձայն ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի   69-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի՝ դատական 

ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են բավարարված 

հայցապահանջների չափին համամասնորեն: Վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք 

բերելու հետ կապված դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև 

բաշխվում են նույն հոդվածի կանոններին համապատասխան:  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայացված հայցապահանջը 

ենթակա է բավարարման մասնակիորեն, ուստի Արցախի Հանրապետության 

ազգային անվտանգության ծառայությունից հօգուտ Արցախի 

Հանրապետության պետք է գանձել սույն  որոշմամբ Ջոն Արթուրի 

Իսրայելյանի օգտին գանձած գումարի 3 /երեք/ տոկոսը, որպես վճռաբեկ 

բողոքի համար սահմանված պետական տուրքի գումար, իսկ դատական 

ծախսերի բաշխման մասով Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ 

դատարանի 2021թ. հոկտեմբերի 25-ի որոշումը պետք է թողնել օրինական 

ուժի մեջ՝ դատական ծախսերի հարցը համարելով լուծված: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատա-

վարության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով, Գերագույն դատարանը  

 

Ո  Ր  Ո  Շ  Ե  Ց 

  1. Հայցվոր Ջոն Արթուրի Իսրայելյանի ներկայացուցիչ Ռ.Երիցյանի 

վճռաբեկ բողոքը բավարարել մասնակիորեն: Մասնակիորեն բեկանել և 

փոփոխել Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2021թ. 

հոկտեմբերի 25-ի որոշումը: 

Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարանի 2021թ. օգոստոսի 12-ի վճիռը՝ Ջոն Արթուրի 
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Իսրայելյանին ծառայությունից արձակելու վերաբերյալ Արցախի 

Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի 2020թ. 

նոյեմբերի 8-ի N 437-ԱՎ հրամանն անվավեր ճանաչելու մասով, թողնել 

օրինական ուժի մեջ: 

2. Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ծառայությանը պարտավորեցնել հարկադիր պարապուրդի ամբողջ 

ժամանակահատվածի համար՝ /8.11.2020թ.-22.03.2021թ./ վճարել հատուցում՝ 

նրա միջին աշխատավարձի չափով, ինչպես նաև աշխատանքում 

չվերականգնելու դիմաց հատուցում՝ միջին աշխատավարձի չափով: 

3. Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայու-

թյունից հօգուտ Արցախի Հանրապետության գանձել սույն  որոշմամբ Ջոն 

Արթուրի Իսրայելյանի օգտին գանձած գումարի 3 /երեք/ տոկոսը, որպես 

վճռաբեկ բողոքի համար սահմանված պետական տուրքի գումար:  

4. Դատական ծախսերի բաշխման մասով Արցախի Հանրապետության 

վերաքննիչ դատարանի 2021թ. հոկտեմբերի 25-ի որոշումը թողնել օրինական 

ուժի մեջ: 

5. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի 

դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ 

բողոքարկման:             

         

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ստորագրություն Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ստորագրություն Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 ստորագրություն Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ 

 

 

 
      ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ 

 

 

 

 

 

 


