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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                   մայիսի 19-ին 

 

ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ  ԶՈՐՔԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

Սույն օրենքը սահմանում է Արցախի Հանրապետության սահմանապահ 

զորքերի հասկացությունը, գործունեության իրավական հիմքը, սկզբունքները, 

իրավունքներն ու պարտականությունները, սահմանապահ զորքերի անձնա-

կազմի և պետական սահմանի պահպանությանը մասնակցող քաղաքացիների 

ու նրանց ընտանիքների անդամների իրավական և սոցիալական պաշտպան-

վածությունը, սահմանապահ զորքերի ֆինանսական և նյութատեխնիկական 

ապահովումը և սահմանապահ զորքերի հետ կապված այլ հարաբերու-

թյուններ: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հոդված 1. Արցախի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը 

 

1. Արցախի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը (այսուհետ` 

սահմանապահ զորքեր) կոչված են Արցախի Հանրապետության պետական 

սահմանը (այսուհետ` պետական սահման) պահպանելու, պետական սահմա-

նում Արցախի Հանրապետության անվտանգությունն ու անկախությունն 

ապահովելու, պետական սահմանի անցման կետերում սահմանային 

վերահսկողություն, պետական սահմանի ռեժիմ և սահմանային ռեժիմ 

իրականացնելու համար: 

2. Ռազմական դրության ժամանակ սահմանապահ զորքերը կարող են 

ներգրավվել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության իրականացմանը: 

3. Սահմանապահ զորքերի միավորումներն ու զորամասերն ունեն 

սահմանված ձևի մարտական դրոշներ: 

4. Սահմանապահ զորքերի զինծառայողներն ու մարտական տեխնիկան 

կրում են Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատած 

տարբերանշաններ: 

 

Հոդված 2.   Սահմանապահ զորքերի գործունեության իրավական հիմքը 

 

1. Սահմանապահ զորքերի գործունեության իրավական հիմքն են Ար-

ցախի Հանրապետության Սահմանադրությունը, Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերը, սույն օրենքը, Արցախի  Հանրապետության այլ 

նորմատիվ  իրավական ակտերը: 

 

  Հոդված 3.  Սահմանապահ զորքերի գործունեության սկզբունքները 

 

1. Սահմանապահ զորքերի գործունեությունն իրականացվում է 

օրինականության, մարդասիրության, մարդու և քաղաքացու իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանության, միանձնյա ղեկավարման, ազգային 

անվտանգության միասնական համակարգի, պետական մարմինների, իրավա-

բանական և ֆիզիկական անձանց հետ համագործակցության սկզբունքներով: 
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 Հոդված 4.  Սահմանապահ զորքերի ղեկավարումը 

 

1. Սահմանապահ զորքերը գործում են Արցախի Հանրապետության 

ազգային անվտանգության բնագավառի պետական կառավարման լիազորված 

մարմնի (այսուհետ` լիազորված մարմին) կազմում: 

2. Սահմանապահ զորքերի անմիջական ղեկավարումն իրականացնում 

է սահմանապահ զորքերի հրամանատարը: 

 

Հոդված 5. 

 

Սահմանապահ զորքերի հրամանատարի նշանակումը և 

ազատումը   

 

1. Սահմանապահ զորքերի հրամանատարին պաշտոնի նշանակում և 

պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը՝ լիազորված 

մարմնի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա: 

  
Հոդված 6.  Սահմանապահ զորքերի կազմը և կառուցվածքը 

 

1. Սահմանապահ զորքերի կենտրոնական ղեկավարման մարմինը 

պետական սահմանի պահպանության գլխավոր վարչությունն է, որը 

կազմված է ենթակա միավորումներից ու զորամասերից, սահմանային 

վերահսկողության զորամասերից ու ստորաբաժանումներից, ուսումնական 

զորամասերից և ապահովման ստորաբաժանումներից: 

2. Սահմանապահ զորքերի թվակազմը, լիազորված մարմնի ներկայաց-

մամբ, հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

 

Հոդված 7. Սահմանապահ  զորքերի  միավորումների  և  զորամասերի  

տեղաբաշխումը 

 

1. Սահմանապահ զորքերի միավորումների և զորամասերի տեղաբաշ-

խումը (վերատեղաբաշխումը) իրականացնում է լիազորված մարմնի 

ղեկավարը` սահմանապահ զորքերի հրամանատարի ներկայացմամբ: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2 

ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հոդված 8.  Սահմանապահ զորքերի իրավունքները 

 

1. Սահմանային գոտում (շերտում) և պետական սահմանի անցման 

կետերում սահմանապահ զորքերն իրավունք ունեն` 

1) տեղաբաշխել սահմանապահ վերակարգեր և իրականացնել օպերա-

տիվ-հետախուզական միջոցառումներ տեղանքի ցանկացած հատվածում. 

2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

հողամասերի սեփականատերերից պահանջել իրենց խնդիրների 

իրականացման համար տրամադրելու այդ հողամասերի սահմանափակ 

օգտագործման իրավունք (սահմանապահ վերակարգերի ու տրանսպորտային 

միջոցների շարժի ճանապարհներ, ինչպես նաև ցանկապատերի և ուրիշ 

արգելափակոցների վրա միջանցքների ստեղծում և ապահովում). 

3) սահմանապահ վերակարգերի միջոցով ուղեկցել մարդատար և 

ապրանքատար գնացքներ, տրանսպորտային այլ միջոցներ. 

4) օրենքով սահմանված կարգով ստուգել անձանց և տրանսպորտային 

միջոցների փաստաթղթերը, իրականացնել տրանսպորտային միջոցների և 

դրանցով տեղափոխվող բեռների զննություն: Զննության ընթացքում 
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ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց` սահմանապահ զորքերի կողմից 

պատճառված վնասը հատուցվում է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, 

իսկ վնաս պատճառած անձը ենթարկվում է պատասխանատվության` 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.  

5) օրենքով սահմանված կարգով իրենց տրամադրված հողամասերում 

կառուցել շենքեր, շինություններ, ինժեներատեխնիկական կառույցներ, 

ուսումնական, նյութատեխնիկական բազայի օբյեկտներ, անցկացնել կապի 

գծեր, տեղաբաշխել ու օգտագործել տեխնիկա և սպառազինություն. 

6) իրականացնել պետական սահմանի ռեժիմը, սահմանային ռեժիմն ու 

պետական սահմանի անցման կետերի ռեժիմը խախտած` Արցախի  Հանրա-

պետության քաղաքացիների, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների 

և քաղաքացիություն չունեցող անձանց վարչական ձերբակալում` օրենքով 

սահմանված կարգով և ժամկետով. 

7) զննության ենթարկել և անհրաժեշտության դեպքում վերցնել ձերբա-

կալվածների մոտ եղած գույքն ու փաստաթղթերը՝ կազմելով համապատաս-

խան արձանագրություն.  

8) վարչական ձերբակալման ենթարկված կամ հանցագործություն 

կատարելու կասկածանքով ձերբակալված անձանց, իրավասու մարմինների 

քննությանը ենթակա այլ անձանց պահել սահմանապահ զորքերի հատուկ 

սարքավորված շինություններում: Անհրաժեշտության դեպքում այդ անձինք 

կարող են պահվել ազգային անվտանգության և ոստիկանության մարմինների 

ժամանակավոր պահման մեկուսարաններում. 

9) անձանց, օրենքով սահմանված կարգով, հրավիրել սահմանապահ 

զորքերի ստորաբաժանումներ և նրանցից ստանալ բացատրություններ 

պետական սահմանի ապօրինի հատման, պետական սահմանի ռեժիմի, 

սահմանային ռեժիմի կամ պետական սահմանի անցման կետերի ռեժիմի 

խախտման` նրանց հայտնի հանգամանքները պարզելու նպատակով. 

10) պետական սահմանը հատելու իրավունք տվող փաստաթղթերում 

կատարել համապատասխան նշումներ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում 

ժամանակավորապես վերցնել դրանք, ինչպես նաև վերցնել կեղծ 

փաստաթղթերը, թույլ չտալ պետական սահմանով անցնել Արցախի 

Հանրապետության տարածք մուտքի կամ Արցախի Հանրապետության 

տարածքից ելքի իրավունք տվող համապատասխան փաստաթղթեր չունեցող 

անձանց մինչև նրանց պետական սահմանը հատելու իրավունք տվող 

փաստաթղթերի պատշաճ ձևակերպումը կամ մինչև նրանց կողմից 

փաստաթղթերը կորցնելու հանգամանքների պարզումը. 

11) շահագրգիռ պետական մարմինների և կազմակերպությունների հետ 

համատեղ որոշել պետական սահմանի անցման կետերում ուղևորների ու 

բեռների միջազգային փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային 

միջոցների կանգառի (կայանման) վայրերն ու տևողությունը. 

12) օրենքով սահմանված կարգով առգրավել սահմանային 

վերահսկողության ժամանակ հայտնաբերված` պետական սահմանով 

ապօրինի փոխադրվող զենքը, ռազմամթերքը, թմրանյութերը, տարադրամը, 

արժեքավոր գույքն ու այլ ապրանքները. 

13) սահմանային որոնում (օպերացիա), օպերատիվ-հետախուզական 

գործունեություն իրականացնելիս մարդկանց առողջությունն ու կյանքը 

պահպանելու նպատակով ժամանակավորապես սահմանափակել կամ 

արգելել անձանց և տրանսպորտային միջոցների շարժը, ինչպես նաև արգելել 

քաղաքացիների մուտքը տեղանքի առանձին տեղամասեր, նրանց 

պարտադրել մնալ այնտեղ կամ լքել այդ տեղամասերը` այդ մասին անհապաղ 

տեղեկացնելով սահմանապահ զորքերի հրամանատարին. 

14) պետական սահմանում Արցախի Հանրապետության շահերին իրա-

կան սպառնալիք ծագելու դեպքում, տեղեկացնելով տարածքային կառավար-
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ման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, շահագրգիռ կազմակեր-

պություններին, ժամանակավորապես սահմանափակել աշխատանքների 

կազմակերպումը, բացառությամբ Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերին համապատասխան կատարվող աշխատանքների, 

պաշտպանական նշանակության աշխատանքների և այն միջոցառումների, 

որոնք կապված են տարերային աղետների հետևանքների և առանձնապես 

վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների կանխման հետ. 

15) պետական սահմանը և դրա ռեժիմը խախտողներին հետապնդելիս 

օրենքով սահմանված կարգով մուտք գործել քաղաքացիների բնակարաններ, 

շինություններ, տարածքներ, հողամասեր, այդ թվում` արգելքները 

վերացնելու միջոցով: Եթե վերոհիշյալ գործողությունները կատարվել են 

քաղաքացիների կամ պաշտոնատար անձանց կամքին հակառակ, ապա 

սահմանապահ զորքերի համապատասխան հրամանատարն այդ մասին 24 

ժամվա ընթացքում ծանուցում է համապատասխան դատախազին. 

16) ծառայողական նպատակներով անարգել օգտագործել կապի 

միջոցները, իսկ Արցախի Հանրապետության տարածք ներխուժումները հետ 

մղելիս, որոնողական միջոցառումներ իրականացնելիս, հանցագործության 

կամ այլ իրավախախտման մեջ կասկածվող անձանց տեղափոխելիս օգտա-

գործել կազմակերպությունների (անկախ կազմակերպական-իրավական 

ձևից), անհրաժեշտության դեպքում` նաև քաղաքացիների տրանսպորտային 

միջոցները` Արցախի  Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով նյութական վնասի փոխհատուցմամբ. 

17) իրենց ծառայողական պարտականություններն իրականացնելիս 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, հասարակական 

միավորումներից և այլ կազմակերպություններից օրենքով սահմանված 

կարգով ստանալ տեղեկատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

սահմանված է տեղեկատվության ստացման հատուկ կարգ. 

18) պետական սահմանի ռեժիմի, սահմանային ռեժիմի և պետական 

սահմանի անցման կետերի ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն սահմա-

նելու նպատակով կատարել անձանց գրանցում, փաստացի տվյալների հաշ-

վառում, վիճակագրություն և այդ նպատակներով, Արցախի  Հանրապետու-

թյան օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, օգտագործել տեղեկատվական 

համակարգերը. 

19) առաջարկություն ներկայացնել պետական մարմիններ, կազմակեր-

պություններ` օրենքով սահմանապահ զորքերի վարույթին վերաբերող 

իրավախախտումներին նպաստող պատճառների և պայմանների վերացման 

մասին. 

20) պետական սահմանի պահպանության գործում աչքի ընկած 

քաղաքացիներին խրախուսել կամ խրախուսման միջնորդություն 

ներկայացնել համապատասխան մարմիններին. 

21) սույն օրենքով նախատեսված կարգով գործադրել ֆիզիկական ուժ, 

զենք, մարտական տեխնիկա, հատուկ միջոցներ՝ այդ թվում՝ ծառայողական 

շներ. 

22) պետական սահմանի պահպանությունն ապահովելու նպատակով 

իրենց իրավասության սահմաններում իրականացնել հետախուզական, 

հակահետախուզական և օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն. 

23) վերահսկել բնակչության շրջանում պետական սահմանի ռեժիմի, 

սահմանային ռեժիմի և պետական սահմանի անցման կետերի ռեժիմի 

կանոնների պահպանումը. 

24) օրենքով իրենց վարույթին վերաբերող գործերով կատարել 

հետաքննություն. 
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25) իրականացնել այն իրավախախտումների կանխարգելումը, որոնց 

դեմ պայքարը գտնվում է սահմանապահ զորքերի իրավասության 

սահմաններում. 

26) մասնակցել Արցախի Հանրապետության սահմանային ներկայացու-

ցիչների գործունեությանը, անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպել 

սահմանային որոնում (օպերացիա). 

27) կատարել օդանավի կամ թռչող այլ սարքի զննում, եթե դա չի 

պատասխանել հարցման ազդանշաններին, խախտել է Արցախի Հանրապե-

տության օդային տարածք մտնելու կարգը, ինչպես նաև Արցախի  

Հանրապետության օդային տարածք մտնելուց հետո վայրէջք է կատարել ոչ 

միջազգային օդանավակայաններում: Օդանավի կամ թռչող այլ սարքի 

զննումն ընդգրկում է օդանավի կամ թռչող այլ սարքի փաստաթղթերի 

ստուգումը, անձնակազմի անդամների, ուղևորների և բեռների 

փաստաթղթերի ստուգումը. 

28) օդանավի կամ թռչող այլ սարքի զննումից հետո դրան թույլատրել 

կամ շարունակել թռիչքը Արցախի Հանրապետության օդային տարածքում` 

սահմանված կանոնների պահպանմամբ, կամ առաջարկել հեռանալ Արցախի 

Հանրապետության տարածքից, կամ կալանել օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով. 

29) արգելել օտարերկրյա պետության այն օդանավի կամ թռչող այլ 

սարքի անձնակազմի և ուղևորների` օդանավից կամ թռչող այլ սարքից դուրս 

գալը, որը թույլ է տվել Արցախի Հանրապետության տարածքում թռիչքային, 

օդանավակայանի, մաքսային, սանիտարական կանոնների խախտումներ. 

30) օդանավից կամ թռչող այլ սարքից իջեցնել և ձերբակալել քրեական 

պատասխանատվության ենթակա անձանց, վերջիններին հանձնել 

հետաքննության կամ նախաքննության մարմիններին, եթե Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ: 

2. Սահմանապահ զորքերը սույն հոդվածով իրենց տրված 

իրավունքները կարող են օգտագործել նաև սահմանային գոտուց դուրս` 

Արցախի Հանրապետության տարածքում համապատասխան մարմինների 

հետ համատեղ սահմանախախտներին հետապնդելիս: 

 

Հոդված 9.  Սահմանապահ զորքերի պարտականությունները 

 

1. Սահմանապահ զորքերը պարտավոր են` 

1) պահպանել պետական սահմանը և թույլ չտալ դրա ապօրինի 

փոփոխություն. 

2) հետ մղել զինված ներխուժումները Արցախի Հանրապետության 

տարածք, խափանել պետական սահմանում ծագող զինված և այլ 

սադրանքները, հիշյալ հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանել 

բնակչությանն ու սեփականության բոլոր ձևերը. 

3) վերահսկել պետական սահմանի ռեժիմի, սահմանային ռեժիմի և 

պետական սահմանի անցման կետերի ռեժիմի պահանջների ապահովումը. 

4) ապահովել պետական սահմանի ռեժիմին վերաբերող այն 

պարտավորությունների կատարումը, որոնք նախատեսված են Արցախի  

Հանրապետության օրենսդրությամբ և Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերով. 

5) կանխել պետական սահմանի ռեժիմը, սահմանային ռեժիմը 

և պետական սահմանի անցման կետերի ռեժիմը խախտող անձանց 

գործողությունները. 

6) պետական սահմանում իրականացնել օպերատիվ-հետախուզական 

գործունեություն, պայքարել օտարերկրյա պետությունների հատուկ 
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ծառայությունների ու կազմակերպությունների, հանցախմբերի ու առանձին 

անձանց հետախուզական և ապօրինի գործունեության դեմ. 

7) մասնակցել պետական սահմանի սահմանազատման (դելիմիտացի-

ա), սահմանագծման (դեմարկացիա) և վերասահմանագծման (ռեդեմարկա-

ցիա) աշխատանքներին. 

8) աջակցել սահմանային գոտում (շերտում) Արցախի 

Հանրապետության պետական լիազորված մարմինների գործունեությանն 

իրենց խնդիրներին համապատասխան միջոցառումներ իրականացնելիս. 

9) կազմակերպել և իրականացնել սահմանային ներկայացուցչական 

աշխատանք Արցախի Հանրապետության սահմանակից պետությունների 

համապատասխան մարմինների հետ: 

 

Հոդված 10.  Սահմանապահ զորքերի պատասխանատվությունը 

 

1. Սահմանապահ զորքերի զինծառայողներն իրենց պարտականու-

թյունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար ենթարկվում են 

պատասխանատվության` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

2. Սահմանապահ զորքերի զինծառայողների անօրինական գործողու-

թյան կամ անգործության հետևանքով կազմակերպություններին և քաղաքա-

ցիներին պատճառված վնասը ենթակա է հատուցման` Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությանը համապատասխան: 

3. Սահմանապահ զորքերի զինծառայողների անօրինական գործողու-

թյունները կարող են բողոքարկվել վերադասության կամ դատական կարգով: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3 

ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԶԵՆՔԻ, ՄԱՐՏԱԿԱՆ  

ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

 

 Հոդված 11.  Զենքի և մարտական տեխնիկայի կիրառումը 

 

1. Սահմանապահ զորքերը պետական սահմանի պահպանությունն 

իրականացնելիս իրավունք ունեն կիրառել զենք ու մարտական տեխնիկա` 

1) զինված հարձակումը հետ մղելիս և պետական սահմանը 

խախտողների զինված դիմադրությունը կանխելիս. 

2) անզեն հարձակումը հետ մղելիս և անզեն անձանց դիմադրությունը 

կանխելիս, եթե սահմանապահ զորքերի զինծառայողների կամ քաղաքա-

ցիների կյանքին սպառնում է բացահայտ վտանգ, և այդ վտանգը կանխելու այլ 

միջոցները բացառվում են. 

3) պետական սահմանը խախտողների նկատմամբ, սահմանակից 

պետության տարածքում թաքնվելու փորձ կատարելիս կամ Արցախի 

Հանրապետության տարածքի խորքերը թափանցելիս, եթե նրանց կանխելու 

մյուս միջոցներն սպառվել են. 

4) պետական սահմանը խախտելու պատճառով ձերբակալված անձանց 

փախուստի ժամանակ, եթե հնարավոր չէ փախուստը խոչընդոտել այլ 

միջոցներով. 

5) բնակչությանը, սեփականության բոլոր ձևերը զինված հարձակումից, 

զինված և այլ սադրանքներից պաշտպանելիս, եթե պաշտպանության մյուս 

ձևերն ապարդյուն են: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-5-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում 

զենք և մարտական տեխնիկա կիրառվում է, երբ «Կանգնի'ր» արձագանքից և 

օդ նախազգուշական կրակոցից հետո կարգազանցները չեն կատարում 

սահմանապահի պահանջները: 
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3. Զենք ու մարտական տեխնիկա առանց զգուշացնելու կիրառվում է 

զինծառայողների և քաղաքացիների վրա անսպասելի զինված հարձակման 

դեպքում և (կամ) մարտական տեխնիկայով և (կամ) օդային և այլ 

տրանսպորտային միջոցներով հարձակման ժամանակ և (կամ) զինված 

դիմադրության ժամանակ և (կամ)  պատանդներին ազատելու նպատակով: 

4. Սահմանապահ զորքերի զինծառայողները զենք կիրառելու իրավունք 

ունեն զինծառայողների ու քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանն 

սպառնացող կենդանիներին հարկադրված վնասազերծելիս, ինչպես նաև 

տագնապի ազդանշան տալիս կամ օգնություն կանչելիս: 

5. Սահմանապահ զորքերին արգելվում է կիրառել զենք` 

1) պետական սահմանը սահմանապահ զորքերի զինծառայողների 

տեսադաշտում խախտող անձանց նկատմամբ, եթե այդ խախտումներն 

ակնհայտ պատահական են կամ կապված են պետական սահմանի մոտ 

տնտեսական աշխատանքների կատարման հետ, ինչպես նաև 

մոտորանավակներով և (կամ) մակույկներով կամ առանց դրանց լողալիս. 

2) սահմանային ռեժիմը և պետական սահմանի անցման կետերի 

ռեժիմը խախտած անձանց կողմից փախուստի փորձ կատարելիս, եթե 

պետական սահմանի խախտման իրական վտանգ չկա. 

3) սահմանային գոտում պետական սահմանին հարող ավտոճա-

նապարհներով ընթացող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ, որոնք 

սահմանապահ զորքերի ընթացքը դադարեցնելու վերաբերյալ պահանջը չեն 

կատարում, եթե պետական սահմանի խախտման իրական վտանգ չկա. 

4) հղիության նկատելի նշաններով, հաշմանդամության ակնհայտ 

նշաններով անձանց և անչափահասների նկատմամբ, բացառությամբ նրանց 

կողմից զինված դիմադրություն ցուցաբերելու կամ մարդկանց կյանքին 

սպառնացող խմբային հարձակման դեպքերի: 

 

Հոդված 12. Հատուկ միջոցների և ֆիզիկական ուժի կիրառումը 

 

1. Պետական սահմանը պահպանելիս սահմանապահ զորքերը 

կիրառում են հատուկ միջոցներ (ձեռնաշղթա կամ կապելու այլ 

հարմարանքներ, ռետինե մահակներ, արցունքաբեր նյութեր, ուշադրությունը 

շեղող լուսաձայնային սարքեր, տրանսպորտի ընթացքը հարկադրաբար 

կանգնեցնող սարքեր, ծառայողական շներ), ինչպես նաև ֆիզիկական ուժ 

(ներառյալ` ձեռնամարտի հնարքներ) հետևյալ դեպքերում. 

1) պետական սահմանի պահպանության գործում իրենց ծառայողական 

պարտականությունները կամ հասարակական պարտքը կատարող 

սահմանապահ զորքերի զինծառայողների և քաղաքացիների վրա 

հարձակումը հետ մղելիս, ինչպես նաև պատանդներին ազատելիս. 

2) պետական սահմանի խմբային խախտումները կամ զանգվածային 

անկարգությունները կանխելիս. 

3) սահմանապահ զորքերի շենքերի, շինությունների և տրանսպորտա-

յին միջոցների վրա հարձակումը հետ մղելիս. 

4) պետական սահմանը խախտողներին ձերբակալելիս, նրանց 

սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումներ տեղափոխելիս, ձերբակալված 

անձանց պահակախմբերով ուղեկցելիս, եթե նրանք չեն հնազանդվում կամ 

դիմադրում են սահմանապահ զորքերի զինծառայողներին: 

2. Հատուկ միջոցների օգտագործումը, բացի անսպասելի հարձակումը 

հետ մղելուց և պատանդներին ազատելուց, պետք է հաջորդի այդ միջոցների 

օգտագործման մտադրության մասին զգուշացմանը, և, եթե իրադրությունը 

թույլատրում է, իրավախախտումները դադարեցնելու համար տրամադրվի 

բավարար ժամանակ: 
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3. Օգտագործվող հատուկ միջոցների տեսակը որոշվում է ստեղծված 

իրադրությամբ, իրավախախտման բնույթով և իրավախախտի անձով: Հատուկ 

միջոցներ օգտագործելիս անհրաժեշտ է ձգտել քաղաքացիների առողջությանը 

պատճառված վնասը հասցնել նվազագույնի: 

4. Արգելվում է հատուկ միջոցներ գործադրել հղիության նկատելի 

նշաններով կանանց, հաշմանդամության ակնհայտ նշաններով անձանց և 

անչափահասների նկատմամբ, բացառությամբ նշված անձանց կողմից ցույց 

տրվող զինված դիմադրության, մարդկանց կյանքին և առողջությանը վտանգ 

սպառնացող գործողությունների դեպքերի: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4 

ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՆԵԼԸ 

 

  Հոդված 13.  Սահմանապահ զորքերի անձնակազմը 

 

1. Սահմանապահ զորքերի անձնակազմը կազմված է զինծառայողներից 

և քաղաքացիական անձնակազմից: 

2. Սահմանապահ զորքերի զինծառայողներն ունեն Արցախի  

Հանրապետության զինված ուժերի միասնական համազգեստ և զինվորական 

կոչումներ, ինչպես նաև` սահմանապահ զորքերի տարբերանշաններ: 

3. Սահմանապահ զորքերում զինվորական ծառայությունը և 

քաղաքացիական անձնակազմի գործունեությունը կարգավորվում է Արցախի  

Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

 

Հոդված 14. Սահմանապահ զորքերի համալրումը 

 

1. Սահմանապահ զորքերի համալրումը պայմանագրային ծառայության 

զինծառայողներով իրականացվում է «Զինվորական ծառայության և 

զինծառայողի  կարգավիճակի մասին» օրենքի համաձայն: 

2. Սահմանապահ զորքերի համալրման վիճակի և որակի, զորամասե-

րում ու ստորաբաժանումներում զինծառայողների տեղաբաշխման, ծառայու-

թյան ժամկետները լրացած ժամկետային ծառայության զինծառայողների 

ժամանակին և կարգավորված զորացրման պատասխանատվությունը կրում է 

սահմանապահ զորքերի հրամանատարը: 

 

Հոդված 15. Սահմանապահ զորքերի կադրերի պատրաստումը 

 

1. Սահմանապահ զորքերի կադրերի մասնագիտական պատրաստումը, 

վերապատրաստումը և որակավորման բարձրացումն իրականացվում է 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, Արցախի 

Հանրապետությունում կամ այլ պետությունում: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5 

ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ՍԱՀՄԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հոդված 16. Սահմանապահ զորքերի զինծառայողների և նրանց ընտա-

նիքների անդամների իրավական պաշտպանվածությունը 

 

1. Պետական սահմանի պահպանության խնդիրները լուծելիս 

սահմանապահ զորքերի զինծառայողներն իշխանության ներկայացուցիչներ 

են և գտնվում են պետության պաշտպանության ներքո: 
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2. Նրանց օրինական պահանջները ենթակա են պարտադիր 

կատարման բոլոր անձանց համար: Ոչ ոք, բացի օրենքով լիազորված 

անձանցից, իրավասու չէ միջամտել նրանց գործունեությանը: 

3. Սահմանապահ զորքերի զինծառայողների` պետական սահմանի 

պահպանության պարտականությունները կատարելուն խոչընդոտելը, այդ 

պարտականությունները կատարելիս սահմանապահ զորքերի զինծառայող-

ների կամ նրանց ընտանիքների անդամների կյանքի, առողջության, պատվի, 

արժանապատվության դեմ ոտնձգություններն առաջացնում են օրենքով 

սահմանված պատասխանատվություն: 

 

 Հոդված 17. Պետական սահմանի պահպանությանը մասնակցող քաղա-

քացիների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավական պաշտպանվածու-

թյունը 

 

1. Սահմանապահ զորքերին աջակցելու համար քաղաքացիների և 

նրանց ընտանիքների անդամների նկատմամբ ապօրինի գործողություններն 

առաջացնում են օրենքով սահմանված պատասխանատվություն: 

 

Հոդված 18.  Սահմանապահ  զորքերի  զինծառայողների  և պետական 

սահմանի պահպանությանը մասնակցող քաղաքացիների սոցիալական 

պաշտպանվածությունը 

 

1. Սահմանապահ զորքերի զինծառայողների և պետական սահմանի 

պահպանությանը մասնակցող քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանվա-

ծության հարցերը կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ: 

 

Հոդված 19. Սահմանապահ զորքերի զինծառայողներին և պետական 

սահմանի պահպանությանը մասնակցող քաղաքացիներին տրվող լրացուցիչ  

երաշխիքների սահմանումը 

1. Սահմանապահ զորքերի զինծառայողների և պետական սահմանի 

պահպանությանը մասնակցող քաղաքացիների համար Արցախի Հանրապե-

տության օրենսդրությամբ կարող են սահմանվել լրացուցիչ երաշխիքներ և 

փոխհատուցումներ: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6 

ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ  

ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

 

Հոդված 20. Սահմանապահ զորքերի ֆինանսական ապահովումը 

 

1. Սահմանապահ զորքերի ֆինանսական ապահովումն իրականաց-

վում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից: 

 

       Հոդված 21. Սահմանապահ զորքերի նյութատեխնիկական ապահո-

վումը 

 

1. Սահմանապահ զորքերը Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյան սահմանած կարգով ապահովվում են պետական սահմանի պահպանու-

թյան համար անհրաժեշտ ռազմական գույքով, նյութերով ու սարքավորում-

ներով: Արցախի Հանրապետության կառավարությունը, լիազորված մարմնի 

ներկայացրած հայտերի հիման վրա, կենտրոնացված կարգով ապահովում է 
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սահմանապահ զորքերի ռազմական և նյութատեխնիկական մատակարարու-

մը: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հոդված 22. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

2. Սույն օրենքով սահմանված՝ պետական սահմանի ռեժիմի, 

սահմանային ռեժիմի, պետական սահմանի անցման կետերի ռեժիմի և 

մաքսային հարաբերությունները կարգավորող նորմերը կկիրառվեն Արցախի 

Հանրապետության համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերն 

ընդունելուց հետո ծագած իրավահարաբերությունների նկատմամբ: 

 

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                              Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

2022թ. հունիսի 8 

Ստեփանակերտ  

ՀՕ-41-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 հունիսի 2022թ.                                                   N 629-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

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

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի ապրիլի 1-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական 

անտառային ֆոնդում արմատի վրա բնափայտի բացթողման նվազագույն 

գները սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 14-ի N 44-Ն որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 209-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 

աղյուսակի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

« 

3. Վառելափայտ (դարսված խորանարդ մետր) Ներքին 

շուկայի 

համար 

Արտա-

հանման 

համար 

1) Ինքնամթերում (արմատի վրա) ֆիզիկական անձանց 

համար 

2 000 10 000 

2) Ինքնամթերում (արմատի վրա) իրավաբանական 

անձանց համար 

3 000 10 000 

3) Ինքնամթերում (արմատի վրա) իրավաբանական 

անձանց համար` փայտածուխ և բրիկետ արտադրելու 

նպատակով 

 

7 000 

 

- 

4) Ինքնամթերում (թափուկից) 750 10 000 

5) Մնացորդներ (ցախ) 240  

»: 

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 հունիսի 2022թ.                                                   N 630-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 665 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտունու շրջանի Գիշիի գյուղական համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն հանդի-

սացող`  անտառային նպատակային նշանակության 7,04 հեկտար անտառը 

փոխադրել արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 

նպատակային նշանակության՝ ընդերքի օգտագործման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

6 հունիսի 2022թ.                                                   N 638-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` Մելիքավան թաղամասում գտնվող, «Աշխատանք» փակ բաժ-

նետիրական ընկերության սեփականություն հանդիսացող՝ արդյունաբերու-

թյան, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանա-

կության 0,4532 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 

6 հունիսի 2022թ.                                                   N 639-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 382 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարայի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող՝ անտառային նպատակային նշանակության 0,463 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 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

7 հունիսի 2022թ.                                                   N 643-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 2022  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ    

  

 

Հիմք ընդունելով «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքի 33-34-րդ 

հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաuտատել երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2022 

թվականի տարեկան ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների 

ցանկը` համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                               Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 7-ի N 643-Ն որոշման 

 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2022 թվականի տարեկան ծրագիրը 

(այսուհետ` Ծրագիր) մշակվել է «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքի 33-34-րդ 

հոդվածների պահանջներին համապատասխան:   

 

2. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Ծրագրի նպատակներն են` 

1. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում`  

1) կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալական 

պաշտպանության երաշխիքների ապահովումը, երեխաների խնամքի և պաշտպա-

նության հաստատության բարելավումը, նշված հաստատությունում խնամվող 

երեխաների կյանքի որակի բարելավումը, նրանց ինտեգրումը հասարակությանը. 

2) ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերի բնագավառում՝ ընտանիքի և 

երեխաների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությունը, այդ թվում՝ մինչև 18 

տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի, 

դաստիարակության, ուսուցման, ֆիզիկական և մտավոր զարգացման համար 

նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, անհրաժեշտ պահանջմունքների 

բավարարումն ու առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող 

անձանց բնակարանների (բնակելի տների) տրամադրումը և դրա կահավորումը: 

2. Առողջապահության ոլորտում` երեխաներին բժշկական օգնության որակյալ 

և մատչելի ծառայություններով ապահովումը, ինչպես նաև հիվանդությունների 

կանխարգելման միջոցառումների իրականացումը` ուղղված մանկական 

մահացության և հիվանդացության ցուցանիշների նվազեցմանը:  

3. Կրթության ոլորտում` կրթության համակարգի պահպանումը և 

շարունակական զարգացումը, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող երեխաների որակյալ հիմնական կրթության ապահովումը, հանրակրթական 

դպրոցներում ներառական կրթության հնարավորության ապահովումը, սովորողների 

հետաքրքրությունների և նախասիրությունների բավարարումը: 

4. Մշակույթի ոլորտում` երեխայի գեղագիտական և ստեղծագործական 

կարողությունների զարգացումը, գեղագիտական դաստիարակությունը, ինչպես նաև 

մշակութային արժեքների ճանաչումն ապահովելը:  

5. Անչափահասների գործերով արդարադատության ոլորտում` 

իրավախախտում կատարած և դրա արդյունքում ազատությունից զրկված 14-ից մինչև 

18 տարեկան անչափահաս դատապարտյալների զբաղվածության ապահովումը: 

Ծրագրի խնդիրներն են` 

1. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում` առանց ծնողական խնամքի մնա-

ցած, ծնողական խնամքից զրկվելու վտանգի տակ գտնվող, ինչպես նաև աճի և զար-

գացման համար անբարենպաստ և վտանգավոր կենսապայմաններում հայտնված 

երեխաների, նրանց ընտանիքների հիմնախնդիրների վերհանումը, սոցիալ-մանկա-

վարժական, սոցիալ-հոգեբանական գործնական աջակցության ցուցաբերումը, օրինա-

կան շահերի և իրավունքների պաշտպանությունը, երեխաների խնամք և պաշտպա-

նություն իրականացնող հաստատությունում (այսուհետ՝ հաստատություն) խնամվող 

երեխաների հոսքի կանխարգելումը, ընդհանուր առմամբ, հաստատությունում խնամ-

վող երեխաների թվի կրճատումը, չափահաս դարձած սաների հետագա կյանքի կազ-

մակերպումը, սոցիալական սպասարկման ծառայությունների որակի բարելավումը: 

2. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով տուժած, այդ 

թվում` տեղահանված ընտանիքների երեխաների իրավունքների իրացման համար 

պայմանների ստեղծումը: 
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3. Առողջապահության ոլորտում` ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական 

օգնության, հիվանդանոցային բժշկական օգնության, վերականգնողական-առողջարա-

նային բուժման ապահովումը:   

4. Կրթության ոլորտում` ընդլայնել երեխաների ընդգրկվածությունը նախադպ-

րոցական կրթական ծառայություններում և ապահովել մատչելիությունը՝ հատկապես 

սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար, ապահովել արտակարգ ընդունա-

կություններ դրսևորած աշակերտների (խմբերի) մասնակցությունը միջազգային 

օլիմպիադաներին, ստուգատեսներին, մրցույթներին և այլ միջոցառումներին, ստեղծել 

նպաստավոր պայմաններ շնորհալի երեխաների ստեղծագործական կարողություն-

ների զարգացման համար, ընդլայնել ներառական կրթություն իրականացնող 

դպրոցների ցանցը, բարելավել ներառական կրթության որակը: 

5. Մշակույթի ոլորտում` գեղարվեստական կրթության մատչելիության, գեղար-

վեստական կրթական հաստատությունների բնականոն գործունեության, 

արտադպրոցական գեղարվեստական դաստիարակության շրջանակներում ուսուցման 

մատչելիության ապահովումը, մասնավորապես՝ սահմանափակ կարողություններ 

ունեցող, սոցիալապես անապահով, առանց ծնողական խնամքի մնացած և իրավա-

խախտ անչափահասների մշակութային կրթության ապահովումը: 

6. Անչափահասների գործերով արդարադատության ոլորտում` ինչպես անչա-

փահասների կողմից, այնպես էլ նրանց նկատմամբ կատարվող հանցագործություն-

ների և այլ իրավախախտումների կանխարգելման և բացահայտման ուղղությամբ 

տարվող աշխատանքների  իրականացումը: 

 

3. ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 

 

Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների հիմնահարցերին ուղղված 

քաղաքականությունը շարունակում է մնալ գերակա ուղղություն, և սոցիալական 

ոլորտի բարեփոխումները հիմնականում ուղղված են նրանց իրավունքների և շահերի 

պաշտպանությանը, խնամքի և սոցիալական հոգածության ենթահամակարգի 

զարգացմանը և երեխաներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների 

ապակենտրոնացմանը, ինչը նպաստում է երեխաների համակողմանի զարգացմանը և 

լիարժեք կայացմանը:  

2020 թվականի տվյալներով Արցախի Հանրապետությունում երեխաների թիվը 

կազմել է 42706:  

2021 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով Արցախի Հանրապետու-

թյունում բազմազավակ նպաստառու ընտանիքների (երեք, չորս, հինգ և ավելի 

անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքներ) թիվը կազմել է 1899 (7073՝ 2020 

թվականի համեմատ՝ ավելանալով 38 երեխայով):   
Ըստ Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության  

տվյալների` 2018, 2019, 2020 թվականներին Արցախի Հանրապետությունում ծնված 

երեխաների թիվը համապատասխանաբար կազմել է 2 328 , 2 119, 1659:  

2022 թվականի հունվարի 1-ից նախատեսվում է առանձին խմբերի մինչև 18 

տարեկան երեխաներին տրվող պետական նպաստների չափերի 20 տոկոսի 

բարձրացում, մասնավորապես՝ հաշմանդամ երեխաներին տրվող նպաստի չափը 

կսահմանվի 21.600 ՀՀ դրամ, միայնակ մոր երեխաներին՝ 14.500 ՀՀ դրամ, առանց 

ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին՝ 50.000 ՀՀ դրամ, միակողմանի ծնողազուրկ 

երեխաներին՝ 25.200 ՀՀ դրամ, Արցախի Հանրապետության կամ Հայաստանի 

Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողություններին 

մասնակցելու հետևանքով, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունների 

կատարման ժամանակ զոհված զինծառայողների երեխաներին՝ 50.000 ՀՀ դրամ, 

ալիմենտ ստացող երեխաներին՝ 9.500 ՀՀ դրամ, ժամկետային զինծառայողների 

երեխաներին՝ 10.800 ՀՀ դրամ, 1-ին խմբի հաշմանդամի երեխաներին՝ 18.000 ՀՀ դրամ, 

2-րդ խմբի հաշմանդամի երեխաներին՝ 10.800 ՀՀ դրամ, 4 և ավելի անչափահաս երեխա 

ունեցող ընտանիքի երեխաներին՝ 10.800 ՀՀ դրամ, իսկ ընտանիքի ավագ երեխայի 18 

տարին լրանալուց հետո, անչափահաս 3 երեխաներին՝ 7.500 ՀՀ դրամ, մինչև 2 

տարեկան երեխա խնամող անձանց տրվող նպաստի չափը կավելանա 6.000 ՀՀ 

դրամով և կսահմանվի 33.000 ՀՀ դրամ` նախկին՝ 27.000 ՀՀ դրամի համեմատ: Բացի 

դրանից՝ լրացուցիչ նպաստի իրավունք կսահմանվի 6 տարեկանը չլրացած այն 

անձանց համար, որոնք ծնվել են 2022 թվականի հունվարի 1-ին կամ դրանից հետո և 
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հանդիսանում են ընտանիքի 3-րդ կամ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխա (անկախ 

ընտանիքում երեխաների չափահաս լինելու հանգամանքից)՝ 50.000 ՀՀ դրամի չափով: 

Հատուկ ուշադրության կենտրոնում են պահվում ծնողազուրկ երեխաների՝ 

մասնավորապես, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված 

զինծառայողների երեխաների սոցիալական պաշտպանվածության խնդիրները: 2021 

թվականի առաջին կիսամյակի դրությամբ միակողմանի ծնողազուրկ երեխաների 

թվաքանակը կազմել է 1918 երեխա՝ 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի 

համեմատ ավելանալով 740 երեխայով, այդ թվում՝ 842 զոհված զինծառայողների 

երեխաներ: 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականաց-

վում է Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախա-

րարության ենթակայությանը հանձնված երեխաների խնամքի և պաշտպանության 

գիշերօթիկ հաստատությունում երեխաների խնամքի ապահովումը, որտեղ 2021 

թվականի հոկտեմբերի 1-ի տվյալներով խնամվում են սոցիալապես անապահով, 

ինչպես նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած ընտանիքների 20 երեխա:  

Շարունակվում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին 

պատկանող անձանց բնակարանների (բնակելի տների) տրամադրման և դրանց 

կահավորման գործընթացը: 2015-2021 թվականներին 14 առանց ծնողական խնամքի 

մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց տրամադրվել են նոր բնակարաններ 

(բնակելի տներ) և իրականացվել այդ բնակարանների (բնակելի տների) 

կահավորումը` 2 500 000-ական ՀՀ դրամի սահմաններում: 2019 թվականի հունվարի 1-

ից նշված գումարը կազմում է 3 000 000 ՀՀ դրամ: 

2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ի տվյալներով կենտրոնացված հաշվառման է 

վերցված առանց ծնողական խնամքի մնացած 29 երեխա և բնակարանի կարիք ունեցող 

առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող 20 անձ: 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 

առողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի, ինչպես նաև Արցախի 

Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գործող 

մասնագիտացված առողջարանների ուղեգրերի ձեռքբերման համար քաղաքացին 

դիմում է Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նա-

խարարության աշխատակազմի «Միասնական սոցիալական ծառայություն» գործակա-

լության՝ (այսուհետ՝ գործակալություն) Արցախի Հանրապետությունում իր հաշվառ-

ման վայրը սպասարկող, իսկ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրա-

պետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների  հետևանքով 

Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած բնակավայրերում 

հաշվառված քաղաքացին՝ գործակալության ցանկացած տարածքային բաժին:  

2021 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին հոգեբանական օգնություն 

տրամադրող մասնագիտացված կազմակերպության կողմից 243 երեխայի 

տրամադրվել է սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական օգնություն: 

Հաշմանդամ երեխաների վերականգնման գործընթացում կարևոր դեր են 

խաղում առողջարանային բուժումը և հանգիստը, որն իրականացվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 26-ի 

«Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին առողջարանային 

բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի ձեռքբերման և դրանք քաղաքացիներին 

հատկացնելու կարգերը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի N 228 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին»  N 509-Ն որոշման համաձայն:  

Առողջապահության ոլորտում` մոր և մանկան առողջության պահպանման 

խնդիրները կարևորված են պետական մակարդակով և որպես գերակայություն՝ 

արտացոլված Արցախի Հանրապետության օրենսդրության մեջ, ռազմավարական և 

ծրագրային մի շարք փաստաթղթերում: 

Ծրագրի նպատակները և խնդիրները 

Ծրագրի նպատակներն են` երեխաների բժշկական օգնության կազմակերպման 

անհրաժեշտ ծավալների ու մատչելիության ապահովումը, ինչպես նաև հիվանդու-

թյունների կանխարգելման միջոցառումների իրականացումը` ուղղված մանկական 

մահացության և հիվանդացության ցուցանիշների նվազեցմանը: 

Ծրագրի նպատակների հասանելիության ապահովմանն ուղղված խնդիրներն 
են. 

1. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության գծով`  
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1) երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության 

կազմակերպումը լրիվ ծավալով: Այն իր մեջ ներառում է` տեղամասային 

մանկաբույժների կողմից մինչև 18 տարեկան երեխաների զարգացման և առողջության 

հսկողությունն ու բժշկական օգնության իրականացումը, այդ թվում` 

ա. առողջ երեխայի հսկողությունը` աճի և զարգացման գնահատմամբ,               

բ. հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումները` ներառյալ 

պատվաստումների իրականացումը, հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումը և 

հիվանդ երեխայի բժշկական օգնությունը, 

գ. ծնողների հետ տարվող առողջապահական կրթման և քարոզչական 

աշխատանքների իրականացումը` երեխայի խնամքի, սնուցման և հիվանդությունների 

կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով. 

2) երեխաների նեղ մասնագիտական բժշկական օգնության իրականացումը և 

լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացումը. 

3) ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակում, ըստ անհրաժեշտության, 

երեխաների անհետաձգելի բժշկական օգնության ապահովումը. 

4) բուժքույրերի կողմից մանկապարտեզներում և դպրոցներում երեխաների 

բժշկական օգնության և սպասարկման ապահովումը` տարածքային սպասարկման 

պոլիկլինիկայի ղեկավարության և պատասխանատվության ներքո. 

5) 6-12 տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենայի ծրագրի 

իրականացումը և ստոմատոլոգիական օգնության կազմակերպումը` համաձայն 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից 

սահմանված կարգի և ծավալների.  

6) 15 տարեկան աղջիկների վերարտադրողական առողջության հետազոտումը, 

ըստ անհրաժեշտության՝ բժշկական օգնության կազմակերպումը.   

7) 14-15 տարեկան արական սեռի անձանց, նախազորակոչային տարիքի 

պատանիների առողջական վիճակի գնահատումը և լրիվ ծավալով բժշկական 

օգնության կազմակերպումը.       

8) դիսպանսերային հսկողության և բուժման իրականացումը` 

պոլիկլինիկաների համապատասխան մասնագիտական կաբինետների և 

մասնագիտացված բժշկական հիվանդանոցների, կենտրոնների, միավորումների, 

դիսպանսերային ստորաբաժանումների կողմից.    

9) արտահիվանդանոցային պայմաններում վերականգնողական բուժական 

ծառայությունների մատուցումը համապատասխան պայմաններ ունեցող «Քերոլայն 

Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունում գործող ստորաբաժանումներում: 

2. Հիվանդանոցային բժշկական օգնության գծով` 

1) երեխաների հիվանդանոցային բժշկական օգնության իրականացումը` 

անկախ  հիվանդության ախտորոշումից. 

2) սոցիալական կախվածության և հատուկ նշանակություն ունեցող առանձին 

հիվանդություններով (հոգեկան խանգարումներ, դիաբետ, չարորակ նորագոյացու-

թյուններ, սեռավարակներ, տուբերկուլյոզ, մարդու իմունային անբավարարության 

վիրուս, ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ, ինֆեկցիոն 

հիվանդություններ և այլն) տառապող երեխաների հիվանդանոցային բժշկական 

օգնության ապահովումը` սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող 

հիվանդությունների դեմ պայքարի նպատակային ծրագրին համապատասխան. 

3) մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ապահովումը 

հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում՝ լրիվ ծավալով. 

4) երեխաների արտագնա հիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական 

օգնության ծառայությունների կազմակերպումը: 

3. Վերականգնողական բուժման գծով` 

Մինչև 18 տարեկան երեխաների վերականգնողական բուժման ապահովումը 

համապատասխան բժշկական կազմակերպություններում` Արցախի Հանրապետու-

թյան առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված ծավալներով: 

Այս ոլորտի ազգային ռազմավարությունը պետք է ուղղվի ունեցած 

հաջողությունների պահպանմանը և հետագա ներդրումների ու զարգացումների 

ապահովմանը` որպես երեխաների առողջության բարելավման գրավական:   

2021 թվականին շարունակվել են իրականացվել երեխաների մահացության, 

հիվանդացության և հաշմանդամության կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքներ, 

որոնք թույլ են տալիս դեռ վաղ հասակից ձեռնարկել միջոցառումներ երեխաների 
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բուժման ուղղությամբ և կանխարգելել դրանցով պայմանավորված հաշմանդամու-

թյունը:   

2021 թվականի ընթացքում շարունակաբար իրականացվել են ծրագրեր  

երեխաների ստոմատոլոգիական խնդիրների առաջնային կանխարգելման, աղջիկների 

վերարտադրողական առողջության գնահատման ու բուժման ուղղությամբ: 

Քրոնիկ հիվանդ և հաշմանդամ երեխաների վերականգնողական բուժման 

շրջանակներում հաշմանդամ երեխաները շարունակում են ստանալ 

վերականգնողական բուժում «Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում, ինչպես նաև շարունակվում է 

իրականացվել աուտիզմով և մանկական ուղեղային կաթվածով ախտորոշված 

երեխաների համար ցերեկային խնամքի ծրագիրը, որի նպատակն է բարելավել այդ 

երեխաների կյանքի որակը: 

4. Կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման գծով` 

Իմունականխարգելման պետական ծրագիրը կարևորագույն դեր է խաղում 

կառավարելի վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացության մակարդակը 

վերահսկելու գործում:  

2021 թվականի սեպտեմբեր ամսվա դրությամբ պատվաստումների 

ընդգրկվածությունը կազմել է մոտ 90 տոկոս: 2021 թվականին Արցախի 

Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվել է 2021-2025 թվականների 

իմունականխարգելման պետական ծրագիրը, որի շրջանակներում ներդրվել է 

վեցավալենտ (դիֆտերիա, փայտացում, կապույտ հազ, վիրուսային հեպատիտ Բ, 

հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի վարակ, ինակտիվացված պոլիոմիելիտ) 

պատվաստանյութ: Պատվաստումների պետական օրացույցի համաձայն` 15-16 

տարեկան արական սեռի նախազորակոչիկների շրջանում իրականացվում են 

տուլարեմիայի, հեպատիտ Ա-ի, մենինգակոկային, պնևմոկոկային, փայտացման, 

կարմրուկի, կարմրախտի, խոզուկի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումներ: Ի շնորհիվ 

իրականացված իմունականխարգելման աշխատանքների, Արցախի 

Հանրապետությունում չեն արձանագրվել կառավարելի վարակիչ հիվանդություններ: 

Կորոնավիրուսային վարակի (COVID-19) հետ կապված իրականացվում են 

հակահամաճարակային և պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ՝ դրա հետագա տարածումը 

կանխարգելելու նպատակով: 

5. Մոր և մանկան առողջության պահպանման խնդիրները և նպատակները` 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն 

իրականացնում է վիճակագրական տվյալների մոնիթորինգ` տվյալների 

հավաքագրում և վերլուծություն ամենօրյա ռեժիմով և ամփոփումներ` շաբաթական և 

ամսական կտրվածքով: Մասնավորապես, բժշկական հաստատությունների 

մակարդակով հսկվել են այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են ծնունդների և կեսարյան 

հատումների թիվը, ծնունդների բաշխվածությունն ըստ կանանց բնակության և 

ծննդաբերության վայրի և այլն: 

Ծննդօգնության հետ կապված պետության հոգածության և անվճար 

ծառայությունների մասին իրենց իրավունքների վերաբերյալ բնակչության 

իրազեկվածության բարձրացման արդյունքում էականորեն փոխվել է երիտասարդ 

ընտանիքների վերարտադրողական վարքագիծը: Եթե նախկինում երիտասարդները 

հետաձգում էին ցանկալի երեխայի, երբեմն նույնիսկ առաջնեկի ծնունդը` 

պատճառաբանելով ծննդատան հետ կապված ծախսերը, ապա ներկայումս այդ 

հանգամանքը խոչընդոտ չէ հերթական երեխայի ծննդի համար: Սա հատկապես 

կարևորվում է սոցիալապես անապահով ընտանիքների համատեքստում, որոնք 

գիտակցում են, որ պետությունը հոգում է իրենց երեխաների ծննդյան հետ կապված 

ծախսերը և, որ այդ ծառայություններն իսկապես անվճար են: Այս ամենի շնորհիվ 

Արցախի Հանրապետությունում զգալի բարձրացել է նախածննդյան հսկողության 

վերցրված հղիների և ծնելիության ցուցանիշների աճի միտումը: 

2021 թվականին պետության կողմից երաշխավորված անվճար բուժօգնության և 

սպասարկման ծառայություններին ավելացվել են անպտղության հաղթահարման 

ծրագրի անցկացման ծառայությունները, որը կխթանի Արցախի Հանրապետությունում 

ծնելիության աճը: 

2013 թվականից առայսօր Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության կողմից իրականացվում է «Վերարտադրողական առողջության 

աջակցում» ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս վաղ հայտնաբերել անպտուղ 
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զույգերի մոտ հիվանդությունները, կազմակերպել բուժումը և նպաստում է 

բնակչության ծնելիության խթանմանը: 

Հղիների հուզահոգեբանական աջակցության և ծննդաբերությանը ֆիզիկական 

նախապատրաստման ռազմավարության իրականացումը ներառված է պետության 

կողմից երաշխավորված արտահիվանդանոցային անվճար բժշկական օգնության և 

սպասարկման չափորոշիչում, որի շրջանակներում իրականացվում է հղիների 

ուսուցում և նախապատրաստում ծննդաբերությանը: Այդ ռազմավարության 

շրջանակներում վերապատրաստվել է հղիներին ծառայություն մատուցող 

բուժանձնակազմը: Հիմնականում այդ աշխատանքները կատարվում են կանանց 

կոնսուլտացիաներում, որտեղ գործում են «Ընտանիքի պլանավորման կաբինետ» և 

«Ծննդաբերությանը նախապատրաստող դպրոց»: 

Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում մայրական մահացության 

դեպքերին, իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ` դրանք բացառելու 

նպատակով: 

Մոր և մանկան առողջության ոլորտի ռազմավարությունը պետք է ուղղված լինի 

ունեցած հաջողությունների պահպանմանը և հետագա զարգացումների ու լրացուցիչ 

ներդրումների ապահովմանը` որպես մայրերի և երեխաների առողջության 

բարելավման, հիվանդացության և մահացության իջեցման գրավական: 

Վերոհիշյալ և բազմաթիվ այլ հարցերի լուծումները քայլ առ քայլ կտրվեն 2022 

թվականի ընթացքում և կլինեն շարունակական: 

Երեխայի իրավունքների հիմնական բաղկացուցիչներից է կրթությունը: 

Արցախի Հանրապետությունում կրթության ոլորտը հանդիսանում է պետական 

քաղաքականության հիմնական գերակայություններից մեկը: Կրթության ոլորտում 

պետական քաղաքականության հիմնական նպատակը յուրաքանչյուր քաղաքացու՝ իր 

հակումներին և ընդունակություններին համապատասխան, որակյալ կրթության 

ապահովումն է՝ հասարակության և Արցախի Հանրապետության տնտեսության արդի 

կարիքներին ու պահանջներին համապատասխան: 

Ծրագրի նպատակներն ու խնդիրները 

Ծրագրի նպատակներն են՝ բարելավել նախադպրոցական կրթական 

ծառայությունների որակն ու մատչելիությունը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով 

նախադպրոցական կրթության մեջ սոցիալապես անապահով ընտանիքների 

երեխաների ընդգրկման ավելացմանը, ընդլայնել դպրոցահասակ երեխաների, 

ներառյալ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

որակյալ հիմնական կրթություն ստանալու հնարավորությունները՝ ստեղծելով 

ներառական կրթության հնարավորություններ հանրակրթական դպրոցներում, նպաս-

տել սովորողների հետաքրքրությունների և նախասիրությունների բավարարմանը, 

գեղագիտական, ֆիզիկական ու ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը: 

Ծրագրի խնդիրներն են՝ ընդլայնել երեխաների ընդգրկվածությունը 

նախադպրոցական կրթական հաստատություններում և ապահովել այդ 

հաստատությունների մատչելիությունը՝ հատկապես սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների համար, ապահովել արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած 

աշակերտների (խմբերի) մասնակցությունը միջազգային օլիմպիադաներին, 

ստուգատեսներին, մրցույթներին և այլ միջոցառումներին, ստեղծել նպաստավոր 

պայմաններ շնորհալի երեխաների ստեղծագործական կարողությունների զարգացման 

համար, ընդլայնել ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների ցանցը, 

բարելավել ներառական կրթության որակը: 

Արցախի Հանրապետությունում գործում է կրթական կայուն համակարգ՝ սկսած 

նախադպրոցական օղակից մինչև բարձրագույն, հետբուհական մասնագիտական 

կրթություն: Յուրաքանչյուր աստիճանում իրականացվում է պետական 

քաղաքականություն, որն ուղղված է մեր երկրի զարգացման համար անհրաժեշտ 

աստիճանի կրթական համակարգ ունենալուն: 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների արդյունքում Արցախի 

Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած բնակավայրերում մնացել են 

110 դպրոցական շենք՝ դպրոցական գույքով, 11 «Արմաթ» ինժեներական 

լաբորատորիա, մոտ 60000 գիրք: 

Խախտվել է մոտ 6700 աշակերտի, 1748 ուսանողի կրթության իրավունքը: Թվով 

1648 ուսուցիչ և սպասարկող ուսումնաօժանդակ կազմի շուրջ 600 աշխատակից 

կորցրել է աշխատանքը: Բնակության հիմնական վայրի բացակայության և այլ 
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պատճառներով ուսումնական գործընթացից դուրս է մնացել 60 աշակերտ: 

Աշխատանքներ են տարվում այդ երեխաներին ուսումնական գործընթացում 

ներգրավելու ուղղությամբ: 

2021 թվականի հունվարի 11-ից Ստեփանակերտի Ա.Ղուլյանի անվան N 2 

հիմնական դպրոցի մասնաշենքում վերագործարկվել է Շուշիի Խ.Աբովյանի անվան 

միջնակարգ (հոսքային) դպրոցը, 2021 թվականի փետրվարի 15-ից Ստեփանակերտի 

Ա.Գրիբոյեդովի անվան N 3 դպրոցի մասնաշենքում՝ Հադրութի Մ.Մանվելյանի անվան 

միջնակարգ (հոսքային) դպրոցը: 2021 թվականի սեպտեմբերից սկսել է գործել նաև 

Շուշիի Դ.Ղազարյանի անվան բարեգործական գիշերօթիկ երաժշտանոցը: 

Ձեռնարկվում են քայլեր կրթության նոր պահանջներին համապատասխան 

դասավանդման գործընթացի բարելավման, ուսման որակի և արդյունավետության 

բարձրացման ուղղությամբ՝ ուսուցիչների վերապատրաստման, մեթոդական 

վարպետության ապահովման ուղղությամբ: Ուսումնական գործընթացում լայն տեղ է 

տրվում տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաներին: Բոլոր դպրոցներն ապահովված են 

համակարգիչներով, իսկ խոշոր դպրոցներում կան նաև համակարգչային կաբինետներ, 

իրականացվում են նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագրեր:  

Այժմ Արցախի Հանրապետության դպրոցներում գործում են շուրջ 21 «Արմաթ» 

ինժեներական լաբորատորիաներ, որոնց շնորհիվ երեխաները տիրապետում են 

ռոբոտաշինության հիմունքներին և նրանց մոտ արմատավորվում է 

ճարտարագիտական մտածելակերպը: 

«Շնորհալի երեխաների բացահայտման, նրանց կրթության կազմակերպման և 

օժտվածության խնդիրների հետազոտման» մասնագիտացված հանրակրթական 

հեղինակային ծրագրի շրջանակներում 2021-2022 ուսումնական տարում Արցախի 

Հանրապետության 7 սովորողների ուսուցումը կկազմակերպվի «Շիրակացու 

ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրում:  

2015 թվականի սեպտեմբեր ամսից Ստեփանակերտ քաղաքում գործում է 

«Թումո» ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը, որտեղ ընդգրկված են Արցախի 

Հանրապետության բնակավայրերից 12-18 տարեկան  երեխաներ: Այն իրենից 

ներկայացնում է նոր արտադասարանական ուսումնական միջավայր, որտեղ 

երեխաներն ուսումնասիրում և իրենց ստեղծագործական առաջին քայլերն են անում 

նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում:  

2014 թվականի սեպտեմբերից գործում է «dasaran.am» ծրագիրը, որի նպատակը 

աշակերտների առաջադիմության, նրանց հաճախելիության, ուսուցիչների և ծնողների 

կապի, ինչպես նաև դպրոցի կառավարման ավելի արդյունավետ ձևի կիրառումն է: 

Քայլեր են արվում ինտերնետ հասանելիության ընդլայնման միջոցով ընդգրկել ավելի 

մեծ թվով դպրոցներ:  

2021 թվականի հունվարի 23-ից փետրվարի 13-ն ընկած 

ժամանակահատվածում անց է կացվել Արցախի Հանրապետության դպրոցականների 

2020-2021 ուսումնական տարվա առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական 

փուլը՝ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների առարկայական 

օլիմպիադայի մարզային փուլի ժամանակացույցին համապատասխան, 

Ստեփանակերտի Հ. Թումանյանի անվան N 9 հիմնական դպրոցում՝ 7 առարկաներից, 

յուրաքանչյուր առարկայի հատկացնելով առանձին օր: Հանրապետական փուլին 

մասնակցել է 120 դպրոցական, որոնցից մրցանակային տեղեր գրաված 20 լավագույն 

աշակերտներ իրավունք են նվաճել մասնակցելու  Հայաստանի Հանրապետությունում 

կազմակերպված եզրափակիչ փուլին, որից 9 աշակերտներ գրավել են մրցանակային 

տեղեր՝ այդ թվում մրցանակային առաջին տեղ՝ ութ մասնակից, մրցանակային 

երկրորդ տեղ՝ մեկ մասնակից, իսկ 2 աշակերտ արժանացել են գովասանագրերի: 

Առաջին անգամ միջազգային օլիմպիադայում Մարտունու Ն.Ստեփանյանի անվան N 1 

միջնակարգ (հոսքային) դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտ Գևորգ Ավանեսյանը 

նվաճել է արծաթե մեդալ: 

Հանրակրթության ոլորտում ընթացող բարեփոխումների ուղղություններից է 

նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

մանկավարժահոգեբանական գնահատումը և դրա արդյունքներով ներառական 

կրթության և տնային ուսուցման կազմակերպումը: 2013 թվականից այդ գործառույթն 

իրականացնում է «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության կրթական կարիքի գնահատման բաժինը (ներկայումս՝ 

մանկավարժահոգեբանական աջակցության բաժին): Արցախի Հանրապետության 

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ռազմավարությունն 
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այս բնագավառում ուղղված է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 

երեխաների կրթության և խնամքի որակի բարելավմանը, ինչպես նաև 

մանկավարժների վերապատրաստմանը: 

Կրթական բարեփոխումների արդի փուլում առաջնահերթ խնդիր է դարձել 

նախադպրոցական ցանցի ընդլայնումը, որի իրականացմանը մեծապես նպաստում է 

Արցախի Հանրապետության իշխանությունների կողմից իրականացվող հետևողական 

քաղաքականությունը, ինչպես նաև Հայ Օգնության Միությունը և Ամերիկայի Հայ 

Ավետարանչական ընկերակցությունը: 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 

Արցախի Հանրապետության տարածքում գործում է 52 մանկապարտեզ, որից 30-ը՝ 

պետական, 3 մանկապարտեզ գործում է Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության,    4-

ը՝ Հայ Օգնության Միության հովանու ներքո և 16 նախադպրոցական ծրագրեր 

իրականացնող մանկական և զարգացման մանկական կենտրոններ: Ընդհանուր 

առմամբ պետական և ոչ պետական (բարեգործական) նախադպրոցական 

ուսումնական հաստատություններում ընդգրկված է  2 918 երեխա:  

Առանձնակի կարևորվում է նախադպրոցական ավագ տարիքի երեխաների՝ 

հինգից վեց տարեկանների, տարրական կրթությանն արդյունավետ 

նախապատրաստելու հիմնախնդիրը, ինչը կապահովի երեխաների համար հավասար 

մեկնարկային պայմաններ տարրական դպրոցում ուսումը շարունակելու համար: 

Ներկա դրությամբ հանրակրթական դպրոցներին կից գործում է 54 նախադպրոցական 

խումբ՝ 1 253 երեխայի ընդգրկմամբ: 

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության համակարգմամբ, ֆինանսավորմամբ և անմիջական 

ղեկավարությամբ Արցախի և Հայաստանի Հանրապետություններում կազմակերպվել 

են թվով 13 ցերեկային և շուրջօրյա ճամբարներ: 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բյուրական ավանում 

կազմակերպված «Բյուրականի մաթեմատիկական ճամբար»-ում 2021 թվականի 

հունիսի 22-ից հուլիսի 22-ը հանգստացել են 18 դպրոցականներ Արցախի 

Հանրապետությունից: 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և 

«Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիայի կողմից կազմակերպված «Արմաթ»  

տեխնոլոգիական ճամբարում 2021 թվականի հուլիսի 1-ից հուլիսի 10-ը հանգստացել 

են 51 դպրոցական Արցախի Հանրապետությունից, իսկ United World College հատուկ 

դպրոցի կողմից կազմակերպված ճամբարում՝ 5 դպրոցական Արցախի 

Հանրապետությունից: 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղում 

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության և Երկրապահ կամավորականների միության կողմից 

կազմակերպված «Երկրապահ կամավորականների միություն» մանկապատանեկան 

ճամբարում (2 հերթափոխ) հանգստացել են թվով 207 դպրոցական Արցախի 

Հանրապետությունից: 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնաձոր ավանում Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, 

Արման Գոմշույանի և Հերմինե Հախանյանի հովանավորությամբ կազմակերպված 

«Գուգարք» մանկական երիտասարդական ճամբարում հանգստացել են 46 երեխա 

Արցախի Հանրապետությունից: 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հանքավան քաղաքում 

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության և Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կողմից 

կազմակերպված «Նաիրի» մանկական պատանեկան ճամբարում (2 հերթափոխ) 

հանգստացել են 100 դպրոցական Արցախի Հանրապետությունից: 

Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքում Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և 

«Դասավանդիր Հայաստան» հիմնադրամի կողմից «Փոփոխությունների վրա հիմնված 

կրթություն» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված ցերեկային ճամբարում 

հանգստացել են 76 դպրոցական Արցախի Հանրապետությունից:   

Արցախի Հանրապետության  Ստեփանակերտի  Ա.Սախարովի անվան N 8 

միջնակարգ հոսքային դպրոցում Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի նախարարության, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության 
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Արցախի երիտասարդական  և պատանեկան միության, Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցության Սփյուռքի միության հետ համատեղ կազմակերպված «Հայ 

Յեղափոխական Դաշնակցության պատանեկան ճամբար»-ում հանգստացել են 12-16 

տարեկան 120 դպրոցական Արցախի Հանրապետությունից: 

Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Այգեստան գյուղում 

կազմակերպված «Ասպետ» ռազմամարզական ճամբարում (երեք հերթափոխ), 

ընդհանուր առմամբ հանգստացել են 256 երեխա Արցախի Հանրապետությունից: 

Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարա գյուղում Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և 

«Դասավանդիր Հայաստան» հիմնադրամի կողմից «Փոփոխությունների վրա հիմնված 

կրթություն» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված ցերեկային ճամբարում 

հանգստացել են 70 դպրոցական Արցախի Հանրապետությունից:   

Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարա գյուղում Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և 

«Ես» կրթական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված «Տեխնոլոգիական ճամբար»-ում 

հանգստացել են 11-18 տարեկան 70 դպրոցական Արցախի Հանրապետությունից:   

Արցախի Հանրապետության Ասկերանի Է.Բարսեղյանի անվան միջնակարգ 

(հոսքային) դպրոցում Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի 

և սպորտի նախարարության և Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության Արցախի 

երիտասարդական  և պատանեկան միության, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության  

Սփյուռքի միության հետ համատեղ կազմակերպված «Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցության պատանեկան ճամբար»-ին մասնակցել են 12-16 տարեկան 120 

դպրոցական Արցախի Հանրապետությունից: 

Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Լուսաձոր համայնքում՝ 

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության և «Հայկի Սերունդ» հասարակական կազմակերպության կողմից 

կազմակերպված ճամբարում հանգստացել են 70 դպրոցական Արցախի 

Հանրապետությունից:   

Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող գյուղում՝ 

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության և «Միջազգային տեխնոլոգիական համալսարան» կրթական 

հիմնադրամի կողմից կազմակերպված «Ծմակահող 2021» ռազմամարզական 

ճամբարում իրենց հանգիստն են անցկացրել  (3 հերթափոխ) թվով 240 դպրոցական 

Արցախի Հանրապետությունից:   

Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի և Արցախի Հանրապետություններում 

կազմակերպված ճամբարներում հանգստացել են 1449 երեխա Արցախի 

Հանրապետությունից: 

Սպորտի ոլորտում 

Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2021 թվականի տարեկան ծրագրով 

Արցախի Հանրապետության երեխաների համար նախատեսվել է 5 մարզական 

միջոցառում՝ մասնակցությամբ 317 երեխաների Արցախի Հանրապետությունից. 

1.  Մարտի 10-ից 12-ը Ստեփանակերտի հանրապետական մանկապատանեկան 

շախմատի մարզադպրոցում 61 մարզիկների մասնակցությամբ անց է կացվել շախմա-

տի Արցախի Հանրապետության առաջնություն: 

2.  Մարտի 5-ից 7-ը Մարտունի քաղաքի մարզադահլիճում անց է կացվել ազատ 

ոճի ըմբշամարտի Արցախի Հանրապետության առաջնություն՝ 128 ըմբիշների մաս-

նակցությամբ: 

3. Ապրիլի 7-ից 9-ը Ստեփանակերտի Յու. Պողոսյանի անվան N 6 հիմնական 

դպրոցի մարզադահլիճում անց է կացվել 2004-2005 թվականների ծնված աղջիկների 

միջև վոլեյբոլի Արցախի Հանրապետության առաջնություն: 

4. Մայիսի 14-ին Ստեփանակերտի Խ.Աբովյանի անվան N 1 հիմնական 

դպրոցի հրաձգարանում անց է կացվել Արցախի Հանրապետության հանրակրթական 

դպրոցների 9-12-րդ դասարանների աշակերտների միջև հրաձգության Արցախի 

Հանրապետության առաջնություն: 

5. Սեպտեմբերի 17-ին Ստեփանակերտ քաղաքում անց են կացվել 

Ֆիզկուլտուրնիկի օրվան նվիրված մարզական զանգվածային միջոցառումներ տարբեր 

մարզաձևերից՝ 1000 երեխայի մասնակցությամբ: 

Բոլոր անցկացված մարզական միջոցառումների մրցանակային տեղեր գրաված 

մարզիկները պարգևատրվել են գավաթով, պատվոգրով, մեդալով և դրամական 



28 
 

պարգևով:  

Ծրագիրը նպատակ ունի ապահովելու երեխաների ֆիզիկական լիարժեք 

զարգացման համար անհրաժեշտ կենսապայմանների իրավունքի իրացումը և 

հանգստի ու ժամանցի կազմակերպումը մարզական հաստատություններում, ինչպես 

նաև Արցախի Հանրապետությունում առողջ ապրելակերպի ու զանգվածային 

մարզաձևերի քարոզմամբ ու խթանմամբ, զանգվածային մարզական առողջարարական 

շրջանային ու հանրապետական միջոցառումների անցկացմամբ, դրանց արդյունավետ 

գործունեության համար պայմանների ստեղծմամբ հասնել նախորդ տարիների 

համեմատությամբ ավելի բարձր դրական արդյունքների: 

Ծրագրով երեխաների համար նախատեսված է անցկացնել 7 մարզական 

միջոցառում, ինչպես նաև Ֆիզկուլտուրնիկի օրվան նվիրված մարզական 

զանգվածային միջոցառումներ տարբեր մարզաձևերից: 

Ժամանակակից արվեստի և մշակութային կրթության բաժին 

• Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2021 թվականի տարեկան 

ծրագրով նախատեսված միջոցառումների շրջանակներում իրականացվել են Արցախի 
Հանրապետության շնորհալի երեխաների ստեղծագործական կարողությունների 
զարգացմանը, նրանց աշխարհայացքի, գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը, 

բազմաբովանդակ հանգստի, ժամանցի և մշակութային կյանքի կազմակերպմանը 

նպատակաուղղված աշխատանքներ: 

• շնորհաշատ երեխաների ստեղծագործական կարողությունների զարգացման 

նպատակով հունիսի 28-ից հուլիսի 1-ը և սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 2-ը 

Հայաստանի Հանրապետության մշակութային կրթության աջակցության հիմնադրամի 

լավագույն մասնագետների ընդգրկմամբ կազմակերպվել են տարբեր 

մասնագիտությունների գծով (դաշնամուր, ակադեմիական երգեցողություն, 

երգչախմբավարություն, ջութակ, կլառնետ, քանոն, պարարվեստ, գեղարվեստ) 

վարպետաց դասեր Արցախի Հանրապետության երաժշտական և արվեստի դպրոցների 

սովորողների համար: 

• 2021 թվականի ապրիլ ամսին անցկացվել են նաև ջազի վարպետաց դասեր 

Արցախի Հանրապետության կրթամշակութային հաստատությունների սովորողների 

համար: 

• 2021 թվականի հունիսի 17-ին Ստեփանակերտ քաղաքում կազմակերպվել է 

ազգային նվագարանների և ժողովրդական երգի հանրապետական մրցույթ, որի 

նպատակն էր հայկական ժողովրդական երգարվեստի և երաժշտարվեստի 

բնագավառներում բացահայտել շնորհաշատ պատանի երգիչներին և երաժիշտ-

կատարողներին, աջակցել նրանց մասնագիտական զարգացմանը: Մրցույթին 

մասնակցել են Արցախի Հանրապետության երաժշտական ու արվեստի դպրոցների, 

«Ազգային նվագարաններ» և «Ժողովրդական երգեցողություն» բաժինների շնորհալի 

աշակերտներ (անհատ կատարողներ), ինչպես նաև խմբեր, նվագախմբեր: Մրցույթին 

իրենց մասնակցությունն են բերել 9 մասնագիտությունների գծով ընդհանուր թվով 97 

մասնակից, որից 64-ը՝ անհատ կատարողներ, 33-ը՝ խմբային: 

• 2021 թվականի մարտի 7-ից 11-ը և հունիսի 17-ից 19-ը Ստեփանակերտի 

հանրակրթական դպրոցների աշակերտության համար Շուշիի Մ.Խանդամիրյանի 

անվան պետական թատրոնը կազմակերպել է տիկնիկային ներկայացումներ: 

Մշակութաժամանցային ծրագրի շրջանակներում հուլիս-օգոստոս ամիսներին 

Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի հարակից տարածքում դպրոցական-

ների համար   կազմակերպվել է ճանաչողական ֆիլմերի ցուցադրություն: 

Ապահովվել է՝ 

- 2021 թվականի հունիսի 10-ից 12-ը Ստեփանակերտի Գյուրջյանի անվան 

արվեստի դպրոցի սան Անի Հայրապետյանի մասնակցությունը Երևան քաղաքում 

կայացած Առնո Բաբաջանյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված փառատոնի գալա-

համերգին, 

- 2021 թվականի հուլիսի 11-ից 21-ը Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան 

երաժշտական դպրոցի 8 սաների մասնակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության 

Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքում «Սանկտ-Պետերբուրգի ապարանքները» խորագրով 

փառատոնի շրջանակներում կայացած մշակութալուսավորչական և կրթական 

միջոցառումներին, 

- 2021 թվականի փետրվարի 19-ից 21-ը Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի 

կենտրոնի «Արցախի բալիկներ» համույթի մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապե-
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տության Ծաղկաձոր քաղաքում կայացած «Կյանքս կյանքիդ համար» խորագրով 

միջոցառմանը: 

Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2021 թվականի տարեկան ծրագրով 

նախատեսված միջոցառումների շրջանակներում իրականացվել են «Արցախյան 

գորգարվեստ» հանրապետական 5-րդ մրցույթը, «Եվրոպական ժառանգության օրեր», 

«Թանգարանների միջազգային օր», «Մանկական գրքի միջազգային օր», «Պլեներային 

նկարչություն», «Նաղաշ» մշակութաժամանցային ծրագիր միջոցառումները: 

Միջոցառումները նպաստել են երեխաների ստեղծագործական կարողությունների 

զարգացմանը, նրանց աշխարհայացքի, գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը, 

բազմաբովանդակ հանգստի, ժամանցի և մշակութային կյանքի կազմակերպմանը: 

Անչափահասների գործերով արդարադատության ոլորտում  
1. Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները 
Ծրագրի նպատակն է՝ երեխաների համար արդարադատության 

իրականացումը:  
Ծրագրի խնդիրներն են՝ օրենքի հետ առնչվող երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության ընթացակարգերի բարելավումը, օրենսդրության փորձաքննու-

թյունը՝ երեխաների իրավունքների պաշտպանության և արդարադատության 

մատչելիության տեսանկյունից, անչափահասների գործերով արդարադատության 

ոլորտում համալիր ծրագրերի իրականացումը:   

Ներկա իրավիճակի համառոտ նկարագիրը 
Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2021 թվականի տարեկան ծրագրի 

շրջանակներում Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

աշխատակիցների կողմից Արցախի Հանրապետության հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում կազմակերպվել են սեմինարներ Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված՝ երեխայի իրավունքների ու դրանց 

պաշտպանության վերաբերյալ՝ նվիրված մարդու հիմնարար իրավունքների, 

անկախության հանրաքվեի և Սահմանադրության օրվան: Միջոցառման կատարման 

ժամկետը նախատեսված էր 2021 թվականի 4-րդ եռամսյակում: Միջոցառումը 

կազմակերպվել էր 2021 թվականի դեկտեմբերի 10-ի նախօրեին: 

  

 4. ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  

2022 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

2022 թվականի ընթացքում իրականացվելու են երեխայի իրավունքների 

պաշտպանությանը, նրա կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ: 

Երեխայի իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ծրագրով նախատեսվող 

միջոցառումները բխում են երեխայի իրավունքների և շահերի պաշտպանությունից` 

նրա խնամքի, բուժման ու դաստիարակության համար նպաստավոր պայմանների 

ստեղծման, ֆիզիկական և մտավոր բնականոն զարգացման, հոգեբանական 

վերականգնման և արդյունավետ սոցիալականացման նպատակով: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                      Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 7-ի N 643–Ն որոշման 

 

ՑԱՆԿ 

 ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  

Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Պատասխանատու կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը 

1. 

Արցախի Հանրապետությունում որդեգրման ենթակա երեխաների, 

երեխաներ որդեգրել ցանկացող անձանց կենտրոնացված հաշվառման 

իրականացում  

Արցախի Հանրապետության   սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

2. 

Արցախի Հանրապետությունում առանց ծնողական խնամքի մնացած 

երեխաների և  առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին 

պատկանող անձանց կենտրոնացված հաշվառման իրականացում 

Արցախի Հանրապետության   սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարություն,                                    

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

3. 

Արցախի Հանրապետությունում առանց ծնողական խնամքի մնացած 

երեխաներին հաշվառման և բնակարանների (բնակելի տների) 

տրամադրման իրականացում 

Արցախի Հանրապետության   սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարություն,                                   

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան),  

Արցախի Հանրապետության բնակարանային 

հարցերի կոմիտե 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

4. 

Սոցիալապես անապահով ընտանիքների, ինչպես նաև առանց 

ծնողական խնամքի մնացած երեխաների տեղավորում երեխաների 

խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունում,  նրանց 

խնամքի նկատմամբ հսկողության իրականացում 

Արցախի Հանրապետության սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարություն   

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

5. 
Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատության  

շրջանավարտներին` միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 

Արցախի Հանրապետության   սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

6. 

Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատությունում խնամվող 7-18  տարեկան երեխաներին 

անձնական մանր ծախսերի կատարման համար տրվող ամսական 

գումարի կրկնապատկում 

Արցախի Հանրապետության սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 

2022 

թվականի 

հունվարի  

1-ից 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

7. 

Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատությունում խնամվող երեխաների  ներգրավում 

մշակութային, սպորտային խմբակներում ու միջոցառումներում 

Արցախի Հանրապետության սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե  

8. 

Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատությունում խնամվող երեխաների խնամքի և սպասարկման 

նվազագույն չափորոշիչների վերանայում 

Արցախի Հանրապետության սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարություն,  

Արցախի Հանրապետության  

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 
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առողջապահության նախարարություն 

9. 

«Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

շենքային պայմանների և տարածքի բարելավում 

Արցախի Հանրապետության  սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի   նախարարություն,  

Արցախի Հանրապետության   

քաղաքաշինության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

10. 

Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության 

գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությանը 

Արցախի Հանրապետության սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի  նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

11. 
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պետական 

նպաստների տրամադրում 

Արցախի Հանրապետության սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարություն   

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

12. 

Արցախի Հանրապետությունում իրականացվող ծնելիության և 

բազմազավակության խթանման միջոցառումներով սահմանված 

երեխայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ նպաստի տրամադրում  

Արցախի Հանրապետության սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարություն   

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

13. 

Սեպտեմբերի 1-ի` գիտելիքի և դպրության օրվա կապակցությամբ, 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական 

գործողությունների մասնակցելու հետևանքով, ինչպես նաև՝ 

ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ 

զոհված (մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին 

միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 

Արցախի Հանրապետության   սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարություն   
Սեպտեմբեր 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

14. 

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից նպաստների 

տրամադրում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի 

Հանրապետության զոհված ու 1-ին խմբի հաշմանդամ 

ազատամարտիկների երեխաներին 

Արցախի Հանրապետության   սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարություն,  

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ 

Տարվա 

ընթացքում 

«Հայաստան» 

համահայկական 

հիմնադրամի 

միջոցներ 

15. 
Հաշմանդամ երեխաներին ( և նրանց ուղեկցող անձանց) 

առողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի հատկացում 

Արցախի Հանրապետության   սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարություն   

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

16. 

Արցախի պետական համալսարանի պատմության և իրավագիտության 

ֆակուլտետի «Իրավագիտություն»  բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների 

հետ հանդիպման կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարություն 

Երկրորդ 

եռամսյակ  

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

17. 

Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

աշխատակիցների այցը Արցախի Հանրապետության գիշերօթիկ 

հաստատություն՝ ծանոթացնելու երեխաներին իրենց իրավունքներին, 

պարտականություններին և արտոնություններին, ծանոթանալու նրանց 

առօրյային և պատասխանելու հուզող հարցերին 

Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարություն 

Երրորդ 

եռամսյակ  

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

18. 

Մարդու հիմնարար իրավունքների, անկախության հանրաքվեի և 

Սահմանադրության օրվան նվիրված՝   Արցախի Հանրապետության  

օրենսդրությամբ երեխայի իրավունքներին, դրանց պաշտպանության 

վերաբերյալ սեմինարների կազմակերպում Արցախի Հանրապետության 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 

Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարություն 

Չորրորդ 

եռամսյակ  

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

19. Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման Արցախի Հանրապետության Տարվա Արցախի 
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ծառայություններ. տեղամասային մանկաբույժ, երեխաներին անվճար 

և արտոնյալ պայմաններով դեղորայքի տրամադրում, լաբորատոր-

գործիքային հետազոտություն (դպրոցներում, մանկապարտեզներում և 

ստեղծագործական կենտրոններում)   

առողջապահության նախարարություն ընթացքում Հանրապետության 

պետական բյուջե 

20. 
Կենտրոնական ծանր ախտահարումով հիվանդների ամբուլատոր 

ծառայություն 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

21. 
Կանանց առողջության պահպանման և ծնելիության խթանման 

ծրագիր 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

22. 

Մինչև 18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բժշկական 

օգնության ծառայություններ. ընդհանուր մանկաբուժական, 

նորածինների ինտենսիվ թերապիա 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

23. 
Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ. 

նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն երեխաներին 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

24. 

Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության 

ծառայություններ. մանկաբարձագինեկոլոգիական հսկողություն, 

լաբորատոր-գործիքային հետազոտություն  

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

25. 

Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություն, 6-12 

տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենա, «Արևիկ» մանկական 

բուժմիավորում» ՓԲԸ դեռահասների կաբինետ, զորակոչային և  

նախազորակոչային տարիքի անձանց լաբորատոր-գործիքային 

հետազոտություններ 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

26. 

Հիվանդանոցային ծառայություններ. մանկաբարձագինեկոլոգիական 

բժշկական օգնության ծառայություններ (մանկաբարձական, 

ծննդալուծում կեսարյան հատումով) 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

27. 
Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության 

ծառայություններ 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

28. 
Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման 

ծառայություններ 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

29. 
Հաշմանդամ երեխաների առողջության վերականգնման 

ծառայություններ 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության  

պետական բյուջե 

30. 
Աուտիզմով և մանկական ուղեղային կաթվածով տառապող հիվանդ 

երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոն 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության  

պետական բյուջե 

31. Վերականգնողական բուժօգնության ծառայություններ 
Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության  
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պետական բյուջե 

32. 

Արցախի Հանրապետությունում երեխայի աշխատանքի իրավունքի 

ապահովում, երեխայի աշխատանքի և տնտեսական շահագործման 

կանխարգելում և վերացում 

Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարություն,  Արցախի 

Հանրապետության  սոցիալական զարգացման 

և միգրացիայի  նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

33. 

«Անչափահասները գիշերային բնակավայրերում» օպերատիվ 

կանխարգելիչ միջոցառումների անցկացում՝ ուշադրության 

կենտրոնում պահելով ինտերնետ ակումբները, խաղասրահները, 

ժամանցի վայրերը 

Արցախի Հանրապետության  ներքին գործերի 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության  

սոցիալական զարգացման և միգրացիայի  

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

տարածքային կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններ 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

34. 

Ծնողազուրկ և թափառաշրջիկ երեխաների հայտնաբերում և 

ներգրավում մշակութային, սպորտային և դաստիարակչական 

ծրագրերում  

Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն  

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

35. 

18 տարին չլրացած անձանց կողմից ծխախոտ, ալկոհոլային խմիչքներ, 

թմրամիջոցներ և հոգեմետ նյութեր, սարսափ կամ պոռնոգրաֆիա 

բովանդակող գրականություն և տեսաերիզներ վաճառելու, ինչպես 

նաև նրանց վաճառքի մեջ ներգրավելու դեպքերի հայտնաբերում և 

կանխարգելիչ միջոցառումների անցկացում  

 

Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության  

սոցիալական զարգացման և միգրացիայի 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

տարածքային կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններ 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

36. 

Դպրոցներում «Ծնողական ժամ անչափահասների գործերով 

տեսուչների մասնակցությամբ» դասաժամերի կազմակերպում և 

անցկացում 

 

Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

 

37. 

Վեներական հիվանդությունների առաջացումը կանխելու և սեռական 

դաստիարակության յուրահատկությունների վերաբերյալ պատկերա-

վոր տեղեկատվություն տրամադրելու համար, համապատասխան 

գրականության օգտագործմամբ և Արցախի Հանրապետության առող-

ջապահության նախարարության մասնագետների ընգրկմամբ Արցախի 

Հանրապետության միջնակարգ և մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններում պրոֆիլակտիկ դասախոսությունների 

կազմակերպում և իրականացում 

Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն  

 

 

Տարվա 

ընթացքում 

 

 

 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

 

 

 

38. 

Սոցիալապես ավելի խոցելի խավի և անբարեհաջող ընտանիքներում 

ապրող երեխաների վերլուծության ենթարկում և հաշվառում՝ 

համապատասխան ծրագրերի մշակում 

 

 

Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

շրջվարչակազմեր (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան), հասարակական 

կազմակերպություններ 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

39. 

Ազատազրկման հետ չկապված պատիժներով դատապարտված 

անչափահասներին աջակցում, հնարավորինս  աշխատանքի 

տեղավորում և ներգրավում հանրօգուտ աշխատանքներին  

Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության  

սոցիալական զարգացման և միգրացիայի 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 
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 նախարարություն 

40. 
Պատանիների միջև ազատ ոճի ըմբշամարտի Արցախի 

Հանրապետության առաջնության կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

41. 
Պատանիների և աղջիկների տարիքային շախմատի  Արցախի 

Հանրապետության առաջնության կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

42. 
Հանրակրթական դպրոցների աշակերտների միջև սեղանի թենիսի 

Արցախի Հանրապետության առաջնության կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

43. 

Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 8-12-րդ 

դասարանների աշակերտների «Սպարտակիադա»-ի կազմակերպում 

(վոլեյբոլ, բասկետբոլ, սեղանի թենիս, հնգամարտ, ֆուտբոլ) 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

44. 
Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 

պատանիների միջև վոլեյբոլի առաջնության կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Ապրիլ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

45. 
Հրաձգության Արցախի Հանրապետության առաջնության 

կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Մայիս 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

46. 
Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների միջև մինի 

ֆուտբոլի առաջնության կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Մայիս 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

47. 
Ֆիզկուլտուրնիկի օրվան նվիրված մարզական զանգվածային 

միջոցառումների անցկացում տարբեր մարզաձևերից 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Սեպտեմբեր 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

48. «Գիրք նվիրելու օրվան» նվիրված միջոցառման կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Փետրվարի 
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Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

49. 
«Մանկական գրքի միջազգային օրվան» նվիրված միջոցառման 

կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Ապրիլ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

50. 
«Թանգարանների միջազգային օրվան» նվիրված միջոցառման 

կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Մայիս 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

51. «Նաղաշ» մշակութաժամանցային ծրագրի կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Մայիս-

հոկտեմբեր 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

52. «Պլեներային նկարչություն»  միջոցառման կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Հունիս-

օգոստոս 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

53. «Եվրոպական ժառանգության օրեր»-ի անցկացում Արցախի Հանրապետության  կրթության, Սեպտեմբեր Արցախի 
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գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

54. «Մշակութային խաչմերուկ» մրցույթի կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Սեպտեմբեր

-հոկտեմբեր 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

55. «Գրադարանավարի օրվան» նվիրված միջոցառման կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Հոկտեմբեր 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

56. 
Մշակութային կրթության և մանկապատանեկան նախագծերի 

միջոցառումների անցկացում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

57. 

Աջակցություն Արցախի Հանրապետության շրջաններում 

ստեղծագործական նախագծերի, միջոցառումների և փառատոների 

կազմակերպմանը 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի  

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

58. «Ասպետ» ռազմամարզական ճամբար 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն,  

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Հուլիս- 

օգոստոս 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

59. 
Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում Հայաստանի 

Հանրապետությունում և արտերկրում  

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Հուլիս- 

օգոստոս 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

60. Առարկայական օլիմպիադա, «Կենգուրու», «Մեղու» խաղ-մրցույթներ 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

61. Ռազմամարզական միջոցառումներ 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն, 

 Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

62. 
Արցախյան շարժման տարելիցին, Ստեփանակերտի օրվան նվիրված 

ասմունքի մրցույթների կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)     

Մարտ, 

սեպտեմբեր 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե, 

Ստեփանակերտի 

քաղաքային 

համայնքի բյուջե 

63. Արցախյան շարժման տարելիցին, Ստեփանակերտի օրվան նվիրված Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր Մայիս, Արցախի 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

շարադրությունների մրցույթի կազմակերպում (Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)     սեպտեմբեր Հանրապետության 

պետական բյուջե 

64. 
Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված 

միջոցառումների կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)     

Հունիս 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե, 

Ստեփանակերտի 

քաղաքային 

համայնքի բյուջե 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

8 հունիսի 2022թ.                                                   N 644-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 26-Ի N 235-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 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 2011 

թվականի ապրիլի 26-ի «Որդեգրման կարգը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատո-

սական հիմնարկներում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն 

չունեցող անձանց և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմաններից 

դուրս բնակվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների 

կողմից որդեգրված՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի 

հանդիսացող երեխայի հաշվառման կարգը հաստատելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մարտի 6-ի N 

60 և 2007 թվականի մայիսի 15-ի N 217 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» N 235-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և 

լրացումը.  

1) որոշման վերնագրում, բացառությամբ «2001 ԹՎԱԿԱՆԻ» բառերից 

առաջ «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» բառերի, որոշմամբ 

հաստատված N 1 հավելվածի 2-7-րդ գլուխների վերնագրերում, որոշմամբ 

հաստատված N 2 հավելվածի ու ձև N 8-ի վերնագրերում «ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» բառերի համապատասխան հոլովաձևե-

րը փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» բառերի   համապատաս-

խան հոլովաձևերով. 

2) որոշման նախաբանում, որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 18-

րդ կետի 5-րդ ենթակետում և N 2 հավելվածի 9-րդ կետում «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան» բառերը փոխարինել «Ընտանե-

կան» բառով. 

3) որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում, որոշմամբ հաստատված N 1 

հավելվածի 1-2-րդ, 4-րդ կետերում, 7-րդ կետում՝ բացառությամբ «2007 

թվականի» բառերից  առաջ  «Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության»  

բառերի,  19-20-րդ, 34-35-րդ, 38-րդ, 41-44-րդ, 46-րդ, 48-րդ, 53-55-րդ, 57-58-րդ 

կետերում, 18-րդ կետի և 26-րդ կետի 4-րդ ենթակետերում, որոշմամբ 

հաստատված N 2 հավելվածի 1-9-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն» բառերի համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել 

«Արցախի Հանրապետություն» բառերի  համապատասխան հոլովաձևերով. 

4) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի՝ 

ա. 4-րդ կետում, ձև N 2-ում, ձև N 5-ում, ձև N 6-ում և ձև N 7-ում 

«աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» բառերը 

փոխարինել «սոցիալական զարգացման և միգրացիայի» բառերով, 

բ. 59-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի-

ական» բառերը փոխարինել «Քաղաքացիական» բառով, իսկ «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը՝ «Արցախի Հանրապետության» 

բառերով, 
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գ. 23-րդ կետում «ոստիկանության» բառից առաջ լրացնել «ներքին 

գործերի նախարարության համակարգում գործող» բառերը: 

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 

8 հունիսի 2022թ.                                                   N 645-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 347 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՄԱՐՏԻ 18-Ի N 224 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 

թվականի նոյեմբերի 28-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների և 

առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց 

հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» N 347 որոշման մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

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

Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը. 

2) որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝ 

ա. 4-րդ և 5-րդ կետերում «օրենքով» բառից առաջ հանել «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը, 

բ. 9-րդ կետում «աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» 

բառերը փոխարինել «սոցիալական զարգացման և միգրացիայի» բառերով: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի մարտի 18-ի «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող 

հաստատությունում (մանկատուն, գիշերօթիկ) երեխաների տեղավորման կարգը 

հաստատելու մասին» N 224 որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումը և 

փոփոխությունները. 

1) որոշման նախաբանում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» 

բառերից առաջ լրացնել «Հիմք ընդունելով «Երեխայի իրավունքների մասին» 

օրենքի 25-րդ հոդվածը՝» բառերը. 

2) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 5-րդ կետում «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան» բառերը փոխարինել «Ընտանեկան» 

բառով. 

3) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 9-րդ և թիվ 2 հավելվածի 7-րդ 

կետերում «աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» բառերը 

փոխարինել «սոցիալական զարգացման և միգրացիայի» բառերով: 

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 

9 հունիսի 2022թ.                                                   N 646-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 18-Ի N 273-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 2022 թվականի 

մարտի 18-ի ««Քաշաթաղի ջրամատակարարում» փակ բաժնետիրական 

ընկերությունը լուծարելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 4-ի N 489-Ա որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 273-Ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետից 

հանել «սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից մեկամսյա ժամկետում» 

բառերը։ 

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 

10 հունիսի 2022թ.                                                   N 649-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՏԱՐԱ 

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 Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարա 

համայնքում Պատարա ջրամբարի կառուցման համար հարակից հողամասից 

ավազակավի հումքի դուրս բերման նպատակով սույն որոշման հավելվածում 

նշված` Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող տարածքների նկատմամբ ճանաչել 

բացառիկ` գերակա հանրային շահ, համաձայն հավելվածի, հետևյալ 

հիմնավորումներով. 

1) սույն որոշման 1-ին կետում նշված Արցախի Հանրապետության 

Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնքում Պատարա ջրամբարի կառուցման 

համար հարակից հողամասից ավազակավի հումքի դուրս բերման անհրա-

ժեշտությունը գերակայում է օտարվող սեփականության սեփականատերերի 

(օգտատերերի) շահերից, քանի որ այն նպատակ է հետապնդում լուծել ոչ 

միայն Ստեփանակերտ քաղաքի, այլև` Ասկերանի շրջանի մի շարք 

համայնքների ջրամատակարարման խնդիրը, ինչպես նաև ոռոգելի կդարձնի 

ավելի քան 2500 հա գյուղատնտեսական նշանակության հողեր. 

2) սույն որոշման 1-ին կետում նշված նպատակի արդյունավետ 

իրականացումը չի կարող ապահովվել առանց նշված սեփականության 

օբյեկտների օտարման, քանի որ ջրամբարի կառուցման համար անհրաժեշտ 

քանակի և որակի ավազակավի հումքն առկա է այդ հողատարածքներում, 

որոնք ընդգրկված են Պատարա ջրամբարի կառուցման նախագծում, որպես 

ավազակավի հանք.  

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 ջրային կոմիտեն. 

2) սեփականության օտարման գործընթացն սկսելու վերջնական ժամ-

կետ է սահմանվում սույն որոշման հրապարակման օրվանից ոչ ուշ, քան վեց 

ամիսը. 

3) օտարման գործառույթների իրականացման աշխատանքների 

համակարգող և պատասխանատու պետական լիազորված մարմինը Արցախի 

Հանրապետության ջրային կոմիտեն է: 

3. Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտեի նախագահին` 
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1) uույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող յոթ օրվա ընթացքում 

այն պատշաճ ձևով ուղարկել օտարվող սեփականության սեփականատերե-

րին (օգտատերերին). 

2) ապահովել սույն որոշմամբ սահմանված բացառիկ` գերակա 

հանրային շահ ճանաչված օբյեկտների նկատմամբ սույն որոշումից բխող 

գույքային իրավունքների պետական գրանցումը` օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով ու ժամկետներում` սույն որոշմամբ սահմանված ձեռք 

բերողի սեփական միջոցների հաշվին: 

4. 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 հունիսի 10-ի N 649-Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ 
Հ/հ Սեփականատիրոջ (օգտատիրոջ) 

անուն, ազգանունը 

Հողատեսքը Հողամասի 

հասցեն 

Գրանցված իրավունքի 

տեսակը 

Մակերե-

սը (հա) 

Վկայականի 

համարը 

Ծածկագիրը 

 (նոր քարտեզ) 

1. Անահիտ Ռաֆիկի Հարությունյան  Վարելահող Ասկերանի շրջան, 

Պատարա համայնք 

Ընդհանուր բաժնային 

սեփականություն 

 

0,99 

2/5 N 17012020-02-0003 02-006-0103-0005 

Սամվել Ավագի Հարությունյան  1/5 

Սիրանա Սամվելի Հարությունյան 1/5 

Գարուն  Սամվելի Հարությունյան 1/5 

2. Էռնեստ Բախշիի Սարգսյան Վարելահող Ասկերանի շրջան, 

Բադարա համայնք 

Ընդհանուր համատեղ 

սեփականություն 

 

 

 

1,19 031957 02001898-0120-0103 

Արփիկ Վարդանի Սարգսյան 

Լաուրա Վահանի Սարգսյան 

Արփինե Սասունի Սարգսյան 

Էռնեստ Սասունի Սարգսյան 

Վահան Սասունի Սարգսյան 

3. Արամայիս Մահմուդի Գրիգորյան Վարելահող Ասկերանի շրջան, 

Բադարա համայնք 

Ընդհանուր համատեղ 

սեփականություն 

0,4 031958 02001897-0090-0103 

Նորա Իսրայելի Իսրայելյան 

4. Հրաչիկ Հրանտի Պետրոսյան Վարելահող Ասկերանի շրջան, 

Բադարա համայնք 

Ընդհանուր համատեղ 

սեփականություն 

 

0,3 031959 02001896-0120-0103 

Ծովինար Պարֆենտիի Պետրոսյան 

Նինա Սերգեյի Պետրոսյան 

Քրիստինե Հրաչիկի Պետրոսյան 

Սերգեյ Հրաչիկի Պետրոսյան 

Կարեն Հրաչիկի Պետրոսյան 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                                                                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 



44 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

13 հունիսի 2022թ.                                                   N 658-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ  

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 ՑԱՆԿԸ, ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ 

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ`  

ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք  ընդունելով «Կրթության մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ 

մասն ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին»  

օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետը՝ Արցախի Հանրապետության  

կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել՝ 

1) Արցախի պետական համալսարանի 2022-2023 ուսումնական տարվա 

ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտությունների, անվճար և 

վճարովի ուսուցման տեղերի  ցանկը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների` 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելության՝ 

պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատություն-

ների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով 

(վճարովի) առկա և հեռակա ուսուցման մագիստրոսի կրթական ծրագրով 

տեղերը՝ ըստ մասնագիտությունների` համաձայն N 2 հավելվածի:  

2. Թույլատրել Արցախի  Հանրապետության կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի նախարարությանը` պահուստային տեղերի բաշխումը 

և ըստ հաստատությունների թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումն 

իրականացնել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին 

տրամադրված տեղերի շրջանակում: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 13-ի N 658-Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԻ 

 
Դասիչը Մասնագիտության անվանումը Անվճար 

ուսուցման 

տեղերը 

Վճարովի 

ուսուցման 

տեղերը 

Ա.04.02 Տեսական ֆիզիկա 1 - 

Է.00.02 Համաշխարհային պատմություն 1 - 

Ժ.01.01 Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն 1 - 

Ժ.02.01 Հայոց լեզու 1 - 

ԺԲ.00.05 
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, 

քրեակատարողական իրավունք 

2 - 

ԺԲ.00.06 Միջազգային իրավունք 1 - 

ԻԴ.03.01 Աշխարհագրություն 1 - 

 Պահուստային տեղեր 2 - 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10 - 

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 13-ի N 658-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` 2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ 

ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ  (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ 

ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ԵՎ 

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐՆ` ԸՍՏ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

1.  ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
 

 

 

Դասիչը 

 

 

Մասնագիտությունը,  

կրթական ծրագիրը 

 

Առկա 

Պետության կողմից 

ուսանողական 

նպաստների  

ձևով ուսման վարձի 

լրիվ փոխհատուց-

մամբ (անվճար) 

տեղերը 

Բուհի կողմից  

ուսման վարձի  

մասնակի զեղչի 

կիրառման 

իրավունքներով  

 (վճարովի) 

տեղերը 

011301.00.7 Ընդհանուր մանկավարժություն   

 011301.01.7 Տարրական մանկավար-

ժություն և մեթոդիկա 

7 13 

011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժու-

թյուն 

  

 011401.05.7 Մաթեմատիկա 5 10 

 011401.09.7 Ֆիզիկական դաստիարա-

կություն և սպորտային մարզումներ 

5 10 

022201.00.7 Պատմություն    

 022201.02.7 Հայոց պատմություն 5 10 

023101.00.7 Հայոց լեզու և գրականություն   

 023101.01.7 Հայոց լեզու և 

գրականություն 

5 10 

023102.00.7 Օտար լեզու և գրականություն   

 023102.09.7  Անգլերեն  լեզու  5 10 

031301.00.7 Հոգեբանություն   

 031301.01.7 Հոգեբանություն 5 10 

041201.00.7 Ֆինանսներ   

 041201.01.7 Ֆինանսներ, 

դրամաշրջանառություն և վարկ 

5 10 

042101.00.7 Իրավագիտություն   

 042101.04.7 Քրեական իրավունք և 

դատավարություն 

5 10 

051101.00.7 Կենսաբանություն   

 051101.01.7 Կենսաբանություն 5 10 

054201.00.7 Աշխարհագրություն   

 054201.01.7 Աշխարհագրություն 5 10 

061105.00.7 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ   

 061105.01.7 Տեղեկատվական  

տեխնոլոգիաներ 

5 10 

092301.00.7 Սոցիալական աշխատանք   

 092301.01.7 Սոցիալական 

աշխատանք 

5 10 

 Պահուստային տեղեր 3 7 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 70 140 
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2. «ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 
 

 

 

Դասիչը 

 

 

 

Մասնագիտությունը,  

կրթական ծրագիրը 
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041801.00.7 Ագրոբիզնես    

 041801.01.7 Ագրոբիզնես 2 11 10 

061105.00.7 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ    

 061105.01.7  Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

2 12 10 

071301.00.7 Էներգետիկա    

 071301.03.7 Էլեկտրաէներգետիկա 2 11  -  

071601.00.7 Տրանսպորտային համակարգեր    

 071601.03.7 Փոխադրումների և 

ճանապարհային երթևեկության  

կազմակերպում և կառավարում 

2 11 10 

071602.00.7 Գյուղատնտեսական արտադրու-

թյան մեքենայացում, մեքենաներ և 

սարքավորումներ  

   

 071602.01.7 Գյուղատնտեսության 

մեքենայացում 

2 11 10 

072101.00.7 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա    

 072101.01.7 Պարենամթերքի 

տեխնոլոգիա 

2 11 10 

073101.00.7 Ճարտարապետություն    

 073101.01.7 Ճարտարապետություն 2 10 - 

073102.00.7 Քաղաքային տնտեսություն    

 073102.01.7  Քաղաքային 

տնտեսություն 

2 11 10 

073201.00.7 Շինարարություն    

 073201.01.7 Արդյունաբերական և 

քաղաքացիական շինարարություն 

2 11 10 

073201.03.7 Ջրային համակարգերի 

շինարարություն և շահագործում 

4 11 10 

073201.09.7 Տրանսպորտային ուղի-

ների շինարարություն և 

շահագործում 

2 11 - 

081101.00.7 Ագրոնոմիա    

 081101.01.7 Ագրոնոմիա  2 11 10 

084101.00.7 Անասնաբուժություն    

 084101.01.7 Անասնաբուժություն 2 11 - 

 Պահուստային տեղեր 5 - - 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 33 143 90 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

13 հունիսի 2022թ.                                                   N 659-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  

ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ  ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ 

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ  

ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ  

ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք  ընդունելով  «Կրթության մասին»  օրենքի  28-րդ  հոդվածի 6-րդ 

մասն ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» 

օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետը` Արցախի  Հանրապետության  

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

ուսումնական հաստատությունների 2022-2023 ուսումնական տարվա 

ընդունելության` ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից 

ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ 

(անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից 

ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) 

բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման տեղերը և հեռակա 

ուսուցման վճարովի տեղերը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում 

ուսման վճարի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը՝ 

համաձայնեցնելով Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ:  

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի փետրվարի 27-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և 

պետական կրթաթոշակ տալու կարգը հաստատելու մասին» N 81 որոշմամբ 

հաստատված կարգի 2-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված սոցիալական 

խմբերի ֆինանսավորումը կատարել Արցախի Հանրապետության 2022 

թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին: 

4. Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների 2022-2023 ուսումնական տարվա անվճար տեղերի 

(պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վճարի լրիվ 

փոխհատուցմամբ) տասը տոկոսը (առնվազն մեկ տեղ) ըստ 

մասնագիտությունների հատկացնել պարտադիր զինվորական 

ծառայությունից զորացրված քաղաքացիներին: 

5. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը հանձնարարել Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարությանը: 

6. 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 հունիսի 13-ի N 659-Ն որոշման 

 

Ց Ա ՆԿ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

 ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ 

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԻ 

  

1. ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

1.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Պետության կողմից 

ուսանողական 

նպաստների ձևով 

ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ 

(անվճար) տեղերը 

Բուհի կողմից 

ուսման վարձի  

մասնակի զեղչի 

կիրառման 

իրավունքներով 

(վճարովի) տեղերը 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն     

  011301.01.6 Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա 

10 20  

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն     

  ֍011401.03.6 Աշխարհագրություն 10 5 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիա-

րակություն և սպորտային մարզումներ 

10 10 

011401.11.6 Կերպարվեստ 10 5 

011401.16.6 Նախնական զինվորական 

պատրաստություն 

10 10 

011401.18.6 Պատմություն 10 10 

011401.19.6 Հայոց լեզու և 

գրականություն 

10 30 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և 

գրականություն 

10 15 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 

10 20 

֍011401.24.6 Կենսաբանություն և 

քիմիա 

10 15 

֍011401.25.6 Մաթեմատիկա և ֆիզիկա 10 15 

023201.00.6 Լեզվաբանություն     

023201.01.6 Թարգմանչական գործ  

(ըստ լեզուների) 

- անգլերեն և հայերեն լեզուներ 

10 15 

031301.00.6 Հոգեբանություն      
031301.01.6 Հոգեբանություն 10 10 

041201.00.6 Ֆինանսներ     

  041201.01.6 Ֆինանսներ 

(ըստ ոլորտի) 

10 20 

041301.00.6 Կառավարում     

  041301.01.6 Կառավարում 

(ըստ ոլորտի) 

10 15 

042101.00.6 Իրավագիտություն     

  042101.01.6 Իրավագիտություն 10 20 

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ     

  061105.01.6 Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

10 20 

 Պահուստային տեղեր 30 30 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 200 285 
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1.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը Բուհի կողմից ուսման վարձի 

մասնակի զեղչի կիրառման 

իրավունքներով (վճարովի) 

տեղերը 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն   

  011301.01.6 Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա 

20  

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն   

  011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և 

սպորտային մարզումներ 

20 

  011401.18.6 Պատմություն 20 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն 20 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն 20 

011401.24.6 Կենսաբանություն և քիմիա 20 

041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում    
041101.01.6 Հաշվապահական 

հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) 

20 

042101.00.6 Իրավագիտություն    
042101.01.6 Իրավագիտություն 20 

061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)   

 061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական 

մաթեմատիկա 

20 

 Պահուստային տեղեր 20 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 200 

 

2. «ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

2.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Պետության կողմից 

ուսանողական 

նպաստների ձևով 

ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ 

(անվճար) տեղերը 

Բուհի կողմից 

ուսման վարձի  

մասնակի զեղչի 

կիրառման 

իրավունքներով 

(վճարովի) տեղերը 

021201.00.6 Դիզայն   

 021201.01.6 Դիզայն 10 10 

 021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում 10 10 

041801.00.6 Ագրոբիզնես    

 041801.01.6 Ագրոբիզնես և ֆինանսներ 10 10 

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ     
061105.01.6 Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

13 10 

071403.00.6 Ռադիոտեխնիկա և կապ   

 071403.01.6 Ռադիոտեխնիկա և կապ 5 15 

072101.00.6 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա      
֍072101.01.6 Պարենամթերքի 

 տեխնոլոգիա 

10  15  

073101.00.6 Ճարտարապետություն     

  073101.01.6 Ճարտարապետություն 10 10 

073102.00.6 Քաղաքային տնտեսություն   

  073102.01.6 Քաղաքային 

ենթակառուցվածքների կառավարում 

10 10 

073201.00.6 Շինարարություն     

  073201.01.6 Արդյունաբերական, 

քաղաքացիական  շինարարություն և 

կոնստրուկցիաների նախագծում 

5 10 

081101.00.6 Ագրոնոմիա     

  ֍ 081101.01.6 Ագրոնոմիա, 

սելեկցիա և գենետիկա  
10  10 

084101.00.6 Անասնաբուժություն     

  ֍ 084101.01.6 Անասնաբուժություն 10 10 

 Պահուստային տեղեր 10 - 
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 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 113 120 

  

2.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը Բուհի կողմից ուսման վարձի  

մասնակի զեղչի կիրառման 

իրավունքներով (վճարովի) 

տեղերը 

041801.00.6 Ագրոբիզնես    
041801.01.6 Ագրոբիզնես և ֆինանսներ 20 

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ    
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 15 

071301.00.6 Էներգետիկա  

 071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա 15 

071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր    
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային 

երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 

20 

071602.00.6 Գյուղատնտեսական արտադրության 

մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ  

  

 
071602.01.6 Գյուղատնտեսության մեքենայացում, 

մեքենաներ և սարքավորումներ 

15 

073201.00.6 Շինարարություն    
073201.01.6 Արդյունաբերական, քաղաքացիական  

շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում 

15 

 
073201.03.6 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

համակարգերի նախագծում, շինարարություն, 

կառավարում   

15 

081101.00.6 Ագրոնոմիա    
081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա 15 

 Պահուստային տեղեր - 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 130 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

13 հունիսի 2022թ.                                                   N 660-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ`  ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ  ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ  

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Կրթության մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ կետը` 

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

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների  2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելության` ըստ 

մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով  

ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսումնական 

հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման 

իրավունքներով (վճարովի) առկա ուսուցման տեղերը և հեռակա ուսուցման 

վճարովի տեղերը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետության նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վճարի չափը 

որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը՝ համաձայնեցնելով Արցախի  

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության հետ:  

3. Թույլատրել Արցախի  Հանրապետության  կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի  նախարարությանը` պահուստային տեղերի բաշխումը և 

ըստ հաստատությունների թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումն իրականաց-

նել նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտա-

կան ուսումնական հաստատություններին տրամադրված տեղերի շրջանակում: 

4. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը հանձնարարել Արցախի  

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարությանը: 

5. 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 հունիսի 13-ի N 660-Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ`  

ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 

ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ  ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ  ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ 

ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ ) ԱՌԿԱ 

 ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԻ 

 

1. «ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»  ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 

Դասիչը 

 

Մասնագիտությունը,  

կրթական ծրագիրը 

 

Պետության կողմից 

ուսանողական 

նպաստների ձևով 

ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ 

(անվճար) տեղերը 

Քոլեջի կողմից 

ուսման վարձի 

մասնակի զեղչի 

կիրառման  իրա-

վունքներով  

 (վճարովի) տեղերը 

Հիմնական կրթության հիմքով 

0411 Հաշվապահություն 

0411.01.5 Հաշվապահական հաշվառում 

(ըստ ճյուղերի) 

10 10 

0612 Տվյալների բազաների և տեղեկատվական ցանցերի ստեղծում և կառավարում 

0612.01.5 Տվյալների բազաների մշակման և 

կառավարման ավտոմատացված 

համակարգեր  

10 10 

0716 Ավտոմեքենաներ, նավեր և ինքնաթիռներ 

0716.17.5 Գյուղատնտեսության 

մեքենայացում  

15 5 

0731 Ճարտարապետություն և քաղաքաշինություն 

0731.01.5 Քաղաքաշինական կադաստր  10 10 

0738   Ճարտարապետությանը և շինարարությանն առնչվող այլ միջոլորտային 

մասնագիտություններ և որակավորումներ 

0738.03.5 Ջրամատակարարում և 

ջրահեռացում  

10 10 

0811 Ագրոնոմիա և անասնաբուծություն 

0811.01.5 Գյուղատնտեսագիտություն  10 10 

0811.07.5 Անասնաբուժություն  15 5 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 80 60 

 

2. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԹԱՄԱՐԱ ՔԱՄԱԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 
Դասիչը Մասնագիտությու

նը, կրթական 

ծրագիրը 

Պետության կողմից 

ուսանողական նպաստների 

ձևով ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ 

(անվճար) տեղերը 

Քոլեջի կողմից ուսման 

վարձի մասնակի զեղչի 

կիրառման (վճարովի) 

տեղերը 

Հիմնական 

կրթության 

հիմքով 

Միջնակարգ 

կրթության 

հիմքով 

Հիմնական 

կրթության 

հիմքով 

Միջնակարգ 

կրթության 

հիմքով 

0912 Բժշկություն 

0912.01.5 Բուժական գործ  8 - 22 - 

0912.02.5 Մանկաբարձական 

գործ  

8 - 22 - 

0913 Քույրական գործ 

0913.02.5 Քույրական գործ 8 6 22 24 

0916 Դեղագործություն 

0916.01.5 Դեղագործություն  - 6 - 24 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 24 12 66 48 
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3. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 
 

 

 

Դասիչը 

 

 

 

Մասնագիտությունը, 

կրթական ծրագիրը 

Պետության կողմից 

ուսանողական 

նպաստների ձևով 

ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ 

(անվճար) տեղերը 

Քոլեջի կողմից 

ուսման վարձի 

մասնակի զեղչի 

կիրառման 

(վճարովի) 

տեղերը 

Հիմնական և միջնակարգ 

 կրթության հիմքով 

0215 Երաժշտություն և կատարողական արվեստ 

0215.01.5 Երգեցողություն  3 6 

0215.02.5 Երգչախմբավարություն  2 1 

0215.03.5 Երաժշտության տեսություն  1 1 

0215.04.5 Էստրադային արվեստ 1 2 

0215.06.5 Գործիքային կատարողական արվեստ 

(ըստ գործիքների տեսակների) 

18 10 

 Պահուստային տեղեր 5 - 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 30 20 

 
4. ՇՈՒՇԻԻ ԱՐՍԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ 

4.1. ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 
Դասիչը Մասնագիտությունը, 

կրթական ծրագիրը 

Պետության կողմից 

ուսանողական նպաստների 

ձևով ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ 

(անվճար) տեղերը 

Քոլեջի կողմից ուս-

ման վարձի մասնակի 

զեղչի կիրառման  

իրավունքներով  

 (վճարովի) տեղերը 

Հիմնական կրթության հիմքով 

0212 Նորաձևություն, ներքին հարդարման և արտադրական դիզայն 

0212.01.5  Դիզայն 12 3 

0212.02.5 Հագուստի մոդելավորում 

և նախագծում 

13 2 

0214 Կիրառական արվեստ 

0214.01.5 Զարդակիրառական 

արվեստ և ժողովրդական 

արհեստներ 

10 5 

 Պահուստային տեղեր 5 - 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 40 10 

 
4.2.  ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 

Դասիչը Մասնագիտությունը, 

կրթական ծրագիրը 

Քոլեջի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի 

կիրառման  իրավունքներով (վճարովի) տեղերը  

(միջնակարգ կրթության հիմքով) 

0322 Գրադարանավարություն, տեղեկատվություն և արխիվավարություն 

0322.02.5 Գրադարանային գործ 15 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 15 

 
5. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՔՈԼԵՋ 

(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 
Դասիչը Մասնագիտությունը, 

կրթական ծրագիրը 

Պետության կողմից ուսանողական 

նպաստների ձևով ուսման վարձի 

լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 

տեղերը 

Հիմնական 

կրթության 

հիմքով 

Միջնակարգ 

կրթության 

հիմքով 

0215 Երաժշտություն և կատարողական արվեստ 

0215.05.5 Պարարվեստ 20 - 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 20 - 
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6. «ԱՆՏՈՆԻԱ ԱՐՍԼԱՆ ՀԱՅ-ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ»  

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 

 

 

 

 

 

7. ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ Վ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ  

ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 
Դասիչը Մասնագիտությունը, 

կրթական ծրագիրը 

Պետության կողմից ուսանողական 

նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղերը 

Հիմնական 

կրթության 

հիմքով 

Միջնակարգ 

կրթության 

հիմքով 

0611 Ինֆորմատիկա 

0611.01.4 Համակարգիչների շահագործում 15 - 

0714 Էլեկտրոնիկա և ավտոմատացում 

0714.02.4 Մեքենաների և մեխանիզմների 

էլեկտրասարքավորումների 

տեխնիկական շահագործում  

15 - 

0715 Մետալուրգիա և մեքենաշինություն 

0715.03.4 Եռակցման աշխատանքների 

տեխնոլոգիա 

15 - 

0723 Տեքստիլ արդյունաբերություն 

0723.03.4 Կարի արտադրության 

տեխնոլոգիա 

15 15 

1012 Վարսահարդարում և խնամք 

1012.01.4 Վարսավիրական արվեստ և 

զարդային դիմահարդարում  

15 - 

1041 Տրանսպորտային ծառայություններ 

1041.02.4 Տրանսպորտային միջոցների 

շահագործում և նորոգում ըստ 

տեսակների 

15 - 

1041.03.4 Գյուղատնտեսական աշխատանք-

ների տեխնիկական ապահովում 

15 - 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 105 15 

 
 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը, 

կրթական ծրագիրը 

Պետության կողմից ուսանողական 

նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղերը 

Հիմնական 

կրթության 

հիմքով 

Միջնակարգ 

կրթության 

հիմքով 

0214            Կիրառական արվեստ 

0214.03.4  Փայտագործություն 15 10 

0415            Գործավարություն   

0415.01.4  Գործավարություն - 10 

0714            Էլեկտրոնիկա և ավտոմատացում 

0714.11.4 Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխ-

նիկական սպասարկում և նորոգում 

15 - 

0723           Տեքստիլ արդյունաբերություն 

0723.03.4 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա 15 10 

1012            Վարսահարդարում և խնամք 

1012.01.4 Վարսավիրական արվեստ և զարդային 

դիմահարդարում 

15 - 

1013           Հյուրանոցային և ռեստորանային սպասարկում 

1013.03.4 Խոհարարական գործ 15 - 

1041           Տրանսպորտային ծառայություններ 

1041.02.4 Տրանսպորտային միջոցների շահա-

գործում և նորոգում (ըստ տեսակների)   

15 - 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 90 30 
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8. «ԵԶՆԻԿ ՄՈԶՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ» 

 ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 
Դասիչը Մասնագիտությունը, 

կրթական ծրագիրը 

Պետության կողմից ուսանողա-

կան նպաստների ձևով ուսման 

վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ 

(անվճար) տեղերը 

(հիմնական կրթության հիմքով) 

0713 Էներգետիկա և էլեկտրատեխնիկա 

0713.02.4 Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական 

շահագործում  

15 

0713.06.4 Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և 

ջերմային ցանցերի տեխնիկական 

շահագործում 

15 

0715 Մետալուրգիա և մեքենաշինություն 

0715.03.4 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա 15 

0732 Շենքերի և քաղաքային ճարտարագիտություն 

0732.01.4 Վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացում 

15 

0732.04.4 Հարդարման շինարարական 

աշխատանքների իրականացում 

15 

0732.06.4 Ատաղձագործական, 

մանրահատակագործական, 

ապակեգործական աշխատանքներ 

15 

1013 Հյուրանոցային և ռեստորանային սպասարկում 

1013.03.4 Խոհարարական գործ 15 

 Պահուստային տեղեր 5 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 110 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

15 հունիսի 2022թ.                                                   N 674-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԶՈՐԱԿՈՉԸ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ի կատարումն Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2022 թվականի 

մայիսի 25-ի «2022 թվականի ամառային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում 

կատարելու մասին» ՆՀ-903-Ն հրամանագրի՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի ամառային զորակոչի 

ընդհանուր ղեկավարումն ապահովելու նպատակով ստեղծել հանրապե-

տական զորակոչային հանձնաժողով՝ համաձայն N 1 հավելվածի և 

շրջանների (Ստեփանակերտ քաղաքի) զորակոչային հանձնաժողովներ՝ 

համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Հաստատել հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովին կից 

բժշկական հանձնախմբի կազմը՝ համաձայն N 3 հավելվածի: 

3. Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նախագահին՝ 

վերահսկողություն սահմանել Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանների 

զորակոչային հանձնաժողովների գործունեության նկատմամբ: 

4. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին՝ 

1) ամառային զորակոչն անցկացնել սահմանված կարգով՝ 2022 

թվականի հուլիս ամսին. 

2) զորակոչից խուսափող Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիներին վերաբերող նյութերն ուղարկել Արցախի Հանրապետության 

ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համապատասխան 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներ. 

3) ապահովել Արցախի Հանրապետության զինվորական 

կոմիսարիատների կողմից  զորակոչիկների  սահմանված  կարգով  

ներկայացումը  կցագրված բժշկական օգնություն և սպասարկում 

իրականացնող կազմակերպություններ` կանխարգելիչ պատվաստումներ 

ստանալու համար՝ առնվազն մեկ ամիս առաջ մինչև զորակոչը: 

5. Առաջարկել Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազին` 

զորակոչից խուսափող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների 

նկատմամբ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քրեական հետապնդում 

հարուցելու, ինչպես նաև այդ բնույթի գործերով հետաքննության և 

նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն 

իրականացնելու ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպումը վերցնել 

անմիջական վերահսկողության տակ: 

6. Արցախի Հանրապետության նախարարությունների, Արցախի Հան-

րապետության պետական կառավարման այլ մարմինների և կազմակեր-

պությունների (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից) ղեկավարներին՝ 

1) քրեական պատասխանատվության կանչված և հետախուզման մեջ 

գտնվող զորակոչիկների ցուցակները ստանալուց հետո ապահովել նրանց 

նկատմամբ աշխատանքային, տնտեսական և այլ ոլորտներում՝ Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված սահմանափակումների 

կիրառումը և գտնվելու վայրի մասին անհապաղ իրազեկել իրավասու 

պետական մարմիններին. 

2) իրավասության սահմաններում ապահովել Արցախի 

Հանրապետության զորակոչային տարիքի քաղաքացիների ներկայանալը 

զինվորական կոմիսարիատներ: 
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7. Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

ղեկավարներին և Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ 

1) ամառային զորակոչի անցկացման համար զինվորական կոմիսարի-

ատներն ապահովել զորակոչային տեղամասերով, սպասարկող անձնակազ-

մերով, ինչպես նաև նյութական և ավտոտրանսպորտային միջոցներով. 

2) տարածքային զորակոչային հանձնաժողովների կազմերում (ըստ 

զինվորական կոմիսարիատների կողմից սպասարկվող տարածքների) 

ընդգրկել վարչատարածքային միավորի սահմաններում գործող բժշկական 

հաստատությունների առաջատար բժիշկ-մասնագետներին, իսկ Ստեփանա-

կերտում, անհրաժեշտության դեպքում, նաև՝ հանրապետական ենթակայու-

թյան բժշկական հաստատությունների բժիշկ-մասնագետներին: 

8. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարին՝ 

1) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 

ներկայացրած հայտով կազմակերպել ֆլյուրո (ռենտգեն) զննում, ինչպես նաև 

կանխարգելիչ պատվաստումներ կատարելու նպատակով հանձնարարել      

համակարգի բուժկանխարգելիչ հաստատություններին՝ ապահովել 

անհրաժեշտ քանակով պատվաստանյութերով և ֆլյուրո (ռենտգեն) 

ժապավեններով. 

2) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի շարքերում                

«COVID-19» կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման նպատակով 

զորակոչիկներին սահմանված կարգով ենթարկել պարտադիր 

թեստավորման: 

9. Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարին՝ 

1) ապահովել զորակոչիկների անվտանգ փոխադրումը և 

հասարակական կարգի պահպանումը Արցախի Հանրապետության 

զորակոչային տեղամասերում. 

2) ապահովել Արցախի Հանրապետության տարածքում և Արցախի 

Հանրապետության տարածքից դուրս՝ զորակոչից խուսափող զորակոչիկների 

որոնումն ու նրանց ներկայանալը զորակոչային տեղամասեր. 

3) զորակոչի ընթացքում զորակոչիկներին Ստեփանակերտի 

սահմաններից դուրս փոխադրող ավտոբուսներն ուղեկցելու համար 

հանրապետական հավաքակայանին կցել ճանապարհային ոստիկանության 

համապատասխան անձնակազմ: 

10. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթա-

կառուցվածքների նախարարին՝ ապահովել զորակոչիկների փոխադրումը 

զինվորական կոմիսարիատներից հանրապետական հավաքակայան՝ ըստ 

զինվորական կոմիսարիատների ներկայացրած հայտերի: 

11. Սահմանել, որ զորակոչի կազմակերպման ծախսերը 

փոխհատուցվում են Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության միջոցների հաշվին՝ բացառությամբ սույն որոշման 8-րդ 

կետով կատարվող ծախսերի: 

12. Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարին, Արցա-

խի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին՝ 

զորակոչից խուսափելու դեպքերը կանխելու նպատակով ամառային զորա-

կոչի ընթացքում ուժեղացնել վերահսկողությունը Արցախի 

Հանրապետության սահմանային հաղորդակցության ուղիներում, 

զորակոչային տարիքի Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների Արցախի 

Հանրապետությունից մեկնումը թույլատրել միայն զինվորական 

գրքույկներում ժամկետային զինվորական ծառայությունն ավարտելու կամ 

հիվանդության պատճառով պահեստազորում գտնվելու, իսկ ամրակցման 

(նախնական հաշվառման) վկայականներում՝ պարտադիր զինվորական 

ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքից օգտվելու մասին 

զինվորական կոմիսարիատների համապատասխան նշումների առկայության 

դեպքում: 
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13. Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարին՝ 

1) 2022 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում զորակոչային 

ռեսուրսներն առավելագույնս օգտագործելու նպատակով փոխադրման, 

ավարտական քննությունները, դիպլոմային աշխատանքների պաշտպանու-

թյուններն ավարտել՝ 

ա. դպրոցներում, ուսումնարաններում, քոլեջներում՝ մինչև 2022 

թվականի հուլիսի 9-ը, 

բ. բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում՝ մինչև 2022 

թվականի հուլիսի 1-ը, 

գ. մինչև 2022 թվականի հունիսի 15-ը Արցախի Հանրապետության 

զինվորական կոմիսարիատին տրամադրել մինչև 2022 թվականի հունիսի 30-

ը ներառյալ 18 տարին լրացող՝ դպրոցները, ուսումնարանները և քոլեջներն 

ավարտող և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

ընդունելության քննություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած արական 

սեռի քաղաքացիների անվանական ցուցակները: 

14. Սույն որոշման կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը 

վերապահել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին և 

հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովին: 

15. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 15-ի N 674–Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Զ Մ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

Սերգեյ Վլադիմիրի Առստամյան   - Արցախի Հանրապետության զինվորական 

կոմիսար, հանձնաժողովի նախագահ 

 

Կարեն Սամվելի Մելքումյան         - «Արևիկ» բուժմիավորում փակ բաժնետիրական 

ընկերության գործադիր տնօրեն, հանձնաժողովի 

անդամ 

 

Դավիթ Ռոբերտի Արզումանյան  - Արցախի Հանրապետության պետական 

նախարարի աշխատակազմի ղեկավար, 

հանձնաժողովի անդամ 

 

Մարատ Ֆելիքսի Դավթյան          - Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազի 

տեղակալ, արդարադատության երրորդ դասի  

պետական խորհրդական, հանձնաժողովի անդամ 

 

Գագիկ Յուրիի Հարությունյան     - Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

հասարակական կարգի ապահովման բաժնի պետ, 

հանձնաժողովի անդամ 

 

Էրիկ Արտյոմի Ծատրյան              - Արցախի Հանրապետության զինվորական 

կոմիսարիատի զորակոչի բաժանմունքի պետ, 

հանձնաժողովի քարտուղար 

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                      Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 15-ի N 674–Ն որոշման 

 

Կ Ա Զ Մ 

ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ (ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ) ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ 

 ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԱՀ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏԻ 

 (ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ) ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ   

 

Արարատ Գեորգիի Խաչատրյան - ԱՀ զինվորական կոմիսարի տեղակալ, 

հանձնաժողովի նախագահ 

 

Զորեն Սերգեյի Ղազարյան - Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի արտադրական 

ենթակառուցվածքների բաժնի գլխավոր 

մասնագետ, հանձնաժողովի անդամ 

 

Արամ Գեորգիի Սաֆարյան - Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազի 

տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ 

 

Հարություն Արարատի Սահակյան - Ստեփանակերտ քաղաքի ոստիկանության 

վարչության ԱԳԲ պետ, հանձնաժողովի 

անդամ 

 

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ  

 

Արսեն Վաղարշակի Աղաբեկյան - Մարտունու զինվորական կոմիսար, 

հանձնաժողովի նախագահ 

 

Նորայր Ստեփանի Աղաջանյան - Մարտունու շրջանի վարչակազմի աշխա-

տակազմի կրթության և սպորտի բաժնի 

սպորտի գծով գլխավոր մասնագետ, 

հանձնաժողովի անդամ 

 

Դերենիկ Արմենի Խաչատրյան - Մարտունու և Հադրութի շրջանների դատա-

խազության դատախազ, հանձնաժողովի 

անդամ 

 

Լեռնիկ Գավրուշայի Աբրահամյան - Մարտունու շրջանի ոստիկանության 

շրջանային բաժնի պետի ծառայության գծով 

տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ 

 

ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Արծվիկ Անդրանիկի Գաբրիելյան - Ասկերանի զինվորական կոմիսար, 

հանձնաժողովի նախագահ 

 

Վահագն Միքայելի Առստամյան - Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի 

տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ 

 

Աշոտ Յուրիի Ղուլյան - Ասկերանի շրջանի դատախազի տեղակալ, 

հանձնաժողովի անդամ 

 

Նվեր Սլավայի Մելքումյան - Ասկերանի շրջանի ոստիկանության բաժնի 

պետի տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ 

 

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Իգոր Ռոբիկի Սարգսյան - Մարտակերտի զինվորական կոմիսար, 

հանձնաժողովի նախագահ 
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Գարիկ Գեորգիի Վանյան - Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի 

տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ 

 

Հովիկ Հրաչիկի Սարգսյան - Մարտակերտի շրջանի դատախազի տեղակալ, 

հանձնաժողովի անդամ 

 

Նարեկ Ռուսլանի Սաղյան - Մարտակերտի շրջանի ոստիկանության բաժնի 

պետի ծառայության գծով տեղակալ, հանձնաժողովի 

անդամ 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 15-ի N 674–Ն որոշման 

 

Կ Ա Զ Մ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ  

 ԿԻՑ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՄԲԻ   

 

 

Կարինե Էդուարդի Բաղյան - թերապևտ 

Հակոբ Գրիշայի Հակոբյան - հոգեբույժ 

Սրբուհի Ռոմիկի Բաղդասարյան  - նյարդաբան 

Գայանե Սպարտակի Թևոսյան - քիթ-կոկորդ-ականջաբան 

Էդվարդ Ռաֆայելի Ստեփանյան - վիրաբույժ 

Սևակ Էմիրջանի Ասլանյան - ակնաբույժ 

Լեոնիդ Եղիշեի Համբարձումյան - մաշկաբան 

Գևորգ Գարիկի Ծատրյան               - սրտաբան 

Կարեն Դմիտրիի Դավթյան             - վնասվածքաբան    

Աիդա Երեմի Հարությունյան - ատամնաբույժ         

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

16 հունիսի 2022թ.                                                   N 680-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵԴԱԼԻ ԵՎ ԿՐԾՔԱՆՇԱՆԻ 

 ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Հիմք ընդունելով «Հարկային ծառայության մասին» օրենքի 24-րդ հոդվա-

ծի 9-րդ մասը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Սահմանել` 

1) հարկային ծառայության մեդալի և կրծքանշանի տեսակները` 

համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) հարկային ծառայության մեդալի և կրծքանշանի ձևերը՝ համաձայն N 2 

հավելվածի. 

3) հարկային ծառայության մեդալի և կրծքանշանի շնորհման կարգը՝ 

համաձայն N 3 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 16-ի N 680–Ն որոշման 

 

 

 ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵԴԱԼԻ ԵՎ ԿՐԾՔԱՆՇԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ  

  

1. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵԴԱԼԻ ԵՎ  

ԿՐԾՔԱՆՇԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

  

1. Հարկային ծառայության մեդալներն են՝ 

1) «Համագործակցության և փոխգործակցության համար» մեդալ. 

2) «Հարկային մարմնում երկարամյա ծառայության համար» մեդալ. 

3) «Հարկային ծառայությունում ներդրած նշանակալի ավանդի համար» մեդալ: 

2. Հարկային ծառայության կրծքանշանն է` «Արցախի Հանրապետության 

պատվավոր հարկային ծառայող»: 

  

2. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵԴԱԼՆԵՐԻ ԵՎ  

ԿՐԾՔԱՆՇԱՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

  

3. «Համագործակցության և փոխգործակցության համար» մեդալը բաղկացած է 

հնգանկյուն կախիչից և դրան կապօղակով ամրացված սկավառակից: Սկավառակի 

տրամագիծը 38 միլիմետր է, այն ոսկեգույն է, պատրաստվում է պղնձի հատուկ 

համաձուլվածքից, փայլատ տեխնոլոգիայով և պատված է բարձր հարգի ոսկյա 

շերտով: Սկավառակի դիմերեսին պատկերված են Արցախի Հանրապետության 

ռելիեֆային զինանշանը և Արցախի Հանրապետության հարկային ծառայության 

ռելիեֆային տարբերանշանը՝ կենտրոնական մասում պատված եռագույն էմալով: 

Սկավառակը վերևի մասում եզերվում է «ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ» գրվածքով: Մեդալի դարձերեսին հայերեն ուռուցիկ 

մեծատառերով գրված են «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

ԿՈՄԻՏԵ», անգլերեն՝ «FOR COOPERATION AND INTERACTION», ռուսերեն՝ «ЗА 

СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» բառերը: Կախիչը պատրաստվում է 

ամուր մետաղից և ունի հնգանիստ բազմանկյան ձև, որը պաստառապատված է 24 

միլիմետր լայնություն ունեցող ժապավենով: Ժապավենի հիմնամասը կապույտ է, որի 

վրա առկա են 3 միլիմետր լայնքով երկու կարմիր և 2 միլիմետր լայնքով երեք դեղին 

զոլակներ: Կախիչի վերևի մասի երկարությունը 27 միլիմետր է, ներքևի մասինը` 47 

միլիմետր: Կախիչի վերևի մասի երկարությունը կենտրոնից մինչև ներքևի գագաթը` 

վերից վար, 50 միլիմետր է: Կախիչի դարձերեսին ամրացված է մեդալը հագուստին 

ամրացնելու հարմարանք: 

4. «Հարկային մարմնում երկարամյա ծառայության համար» մեդալը բաղկացած 

է հնգանկյուն կախիչից և դրան կապօղակով ամրացված սկավառակից: Սկավառակի 

տրամագիծը 38 միլիմետր է, այն ոսկեգույն է, պատրաստվում է պղնձի հատուկ 

համաձուլվածքից, փայլատ տեխնոլոգիայով և պատված է բարձր հարգի ոսկյա 

շերտով: Սկավառակի դիմերեսին պատկերված է Արցախի Հանրապետության 

հարկային ծառայության ռելիեֆային տարբերանշանը՝ կենտրոնական մասում 

պատված եռագույն էմալով: Սկավառակը վերևի մասում եզերվում է «ԵՐԿԱՐԱՄՅԱ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ» գրվածքով: Մեդալի դարձերեսին հայերեն ուռուցիկ 

մեծատառերով գրված են «ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ԵՐԿԱՐԱՄՅԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՐ» բառերը: Կախիչը պատրաստվում է ամուր մետաղից և ունի հնգանիստ 

բազմանկյան ձև, որը պաստառապատված է 24 միլիմետր լայնություն ունեցող 

ժապավենով: Ժապավենի հիմնամասը կապույտ է, որի վրա առկա են 3 միլիմետր 

լայնքով երկու կարմիր և 2 միլիմետր լայնքով երեք դեղին զոլակներ: Կախիչի վերևի 

մասի երկարությունը 27 միլիմետր է, ներքևի մասինը` 47 միլիմետր: Կախիչի վերևի 

մասի երկարությունը կենտրոնից մինչև ներքևի գագաթը` վերից վար, 50 միլիմետր է: 

Կախիչի դարձերեսին ամրացված է մեդալը հագուստին ամրացնելու հարմարանք: 

5. «Հարկային ծառայությունում ներդրած նշանակալի ավանդի համար» մեդալը 

բաղկացած է հնգանկյուն կախիչից և դրան կապօղակով ամրացված սկավառակից: 

Սկավառակի տրամագիծը 38 միլիմետր է, այն ոսկեգույն է, պատրաստվում է պղնձի 

հատուկ համաձուլվածքից, փայլատ տեխնոլոգիայով և պատված է բարձր հարգի 

ոսկյա շերտով: Սկավառակի դիմերեսին պատկերված է Արցախի Հանրապետության 

հարկային ծառայության ռելիեֆային տարբերանշանը՝ կենտրոնական մասում 
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պատված եռագույն էմալով: Սկավառակը վերևի մասում եզերվում է «ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ 

ԱՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱՐ» գրվածքով: Մեդալի դարձերեսին հայերեն ուռուցիկ մեծատառերով 

գրված են «ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՆԵՐԴՐԱԾ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ԱՎԱՆԴԻ 

ՀԱՄԱՐ» բառերը: Կախիչը պատրաստվում է ամուր մետաղից և ունի հնգանիստ 

բազմանկյան ձև, որը պաստառապատված է 24 միլիմետր լայնություն ունեցող 

ժապավենով: Ժապավենի հիմնամասը կապույտ է, որի վրա առկա են 3 միլիմետր 

լայնքով երկու կարմիր և 2 միլիմետր լայնքով երեք դեղին զոլակներ: Կախիչի վերևի 

մասի երկարությունը 27 միլիմետր է, ներքևի մասինը` 47 միլիմետր: Կախիչի վերևի 

մասի երկարությունը կենտրոնից մինչև ներքևի գագաթը` վերից վար, 50 միլիմետր է: 

Կախիչի դարձերեսին ամրացված է մեդալը հագուստին ամրացնելու հարմարանք: 

6. «Արցախի Հանրապետության պատվավոր հարկային ծառայող» կրծքանշանը 

բաղկացած է վեցանկյուն կախիչից և դրան կապօղակով ամրացված սկավառակից: 

Սկավառակի տրամագիծը 38 միլիմետր է, այն ոսկեգույն է, պատրաստվում է պղնձի 

հատուկ համաձուլվածքից, փայլատ տեխնոլոգիայով և պատված է բարձր հարգի 

ոսկյա շերտով: Սկավառակի դիմերեսին պատկերված է Արցախի Հանրապետության 

հարկային ծառայության ռելիեֆային տարբերանշանը՝ կենտրոնական մասում 

պատված եռագույն էմալով: Սկավառակի վերևի մասում առկա է «ՊԱՏՎԱՎՈՐ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂ» գրվածքը: Կախիչի լայնությունը 25 միլիմետր է, 

բարձրությունը՝ 18 միլիմետր, այն ունի վեցանիստ բազմանկյան ձև, պատրաստվում է 

պղնձի հատուկ համաձուլվածքից, փայլատ տեխնոլոգիայով և պատված է բարձր 

հարգի ոսկյա շերտով: Կախիչի դիմերեսին հայերեն ուռուցիկ մեծատառերով գրված են 

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը: Կախիչի դարձերեսին ամրացված է 

կրծքանշանը հագուստին ամրացնելու հարմարանք (բուսետ): 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 16-ի N 680–Ն որոշման 

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵԴԱԼԻ ԵՎ ԿՐԾՔԱՆՇԱՆԻ ՁԵՎԵՐԸ 

 

«ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ» ՄԵԴԱԼ 

 
 

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ԵՐԿԱՐԱՄՅԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ» ՄԵԴԱԼ 
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«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՆԵՐԴՐԱԾ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ  

ԱՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱՐ» ՄԵԴԱԼ 

 
 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՂ» ԿՐԾՔԱՆՇԱՆ 

 
 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N3 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 16-ի N 680-Ն որոշման 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵԴԱԼԻ ԵՎ ԿՐԾՔԱՆՇԱՆԻ  

ՇՆՈՐՀՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Հարկային ծառայության մասին» օրենքի    

24-րդ հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված հարկային ծառայության մեդալների և 

կրծքանշանի շնորհման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Հարկային ծառայողները հարկային մարմնի ղեկավարի կողմից երկարամյա 

ծառայության կամ ծառայողական պարտականությունները կամ հանձնարարա-

կանները (առաջադրանքները) բարեխղճորեն կատարելու համար պարգևատրվում են 

մեդալով կամ կրծքանշանով: 

3. «Մեդալով և (կամ) կրծքանշանով պարգևատրում» խրախուսանքը կիրառվում 

է հարկային մարմնի ղեկավարի հրամանով՝ հարկային մարմնի ղեկավարի 

նախաձեռնությամբ կամ ստորաբաժանումը համակարգող հարկային մարմնի 

ղեկավարի տեղակալի կամ ստորաբաժանման ղեկավարի ներկայացմամբ: 

4. Մեդալի կամ կրծքանշանի տեսակը կիրառելիս հաշվի են առնվում հարկային 

ծառայողի կողմից խրախուսման արժանի արարքի բնույթը, նրա վերաբերմունքը 

հարկային ծառայության նկատմամբ և մասնագիտական որակները: «Հարկային 

մարմնում երկարամյա ծառայության համար» մեդալի շնորհման ներկայացնելիս 

հաշվի են առնվում նաև պարգևատրման ներկայացվող հարկային ծառայողի 

հարկային ծառայության ստաժը, նախկինում խրախուսված լինելու հանգամանքը: 

5. Միևնույն հարկային ծառայողի նկատմամբ նույն մեդալով կամ կրծքանշանով 

պարգևատրում խրախուսման տեսակը կրկին չի կարող կիրառվել: 

6. Հարկային ծառայողին մեդալով կամ կրծքանշանով պարգևատրումը, որպես 

կանոն, իրականացվում է մեդալով կամ կրծքանշանով նախորդ պարգևատրումից ոչ 

շուտ, քան մեկ տարի հետո՝ բացառությամբ «Հարկային մարմնում երկարամյա 

ծառայության համար» մեդալով պարգևատրելու դեպքի: 

7. Մեդալը կամ կրծքանշանը հարկային ծառայողին հանձնվում է հանդիսավոր 

պայմաններում հարկային մարմնի ղեկավարի կամ նրա լիազորած անձի կողմից: 

8. Մեդալի հանձնման հրամանը կամ քաղվածքը կցվում է հարկային ծառայողի 

անձնական գործին: 

9. Մեդալով պարգևատրվողին հանձնվում է վկայական՝ N 1 ձևին համապա-

տասխան: Կրծքանշանով պարգևատրվողին հանձնվում է վկայական՝ N 2 ձևին համա-

պատասխան: Վկայականի չափերն են` լայնությունը 8 սանտիմետր, երկարությունը 20 

սանտիմետր: 

10. Մեդալի կամ կրծքանշանի կամ դրանց վկայականների կորստի կամ 

վնասման դեպքում կրկնօրինակ չի տրվում:  

  

2. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵԴԱԼԻ ԵՎ ԿՐԾՔԱՆՇԱՆԻ  

ՇՆՈՐՀՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

  

11. «Համագործակցության և փոխգործակցության համար» մեդալով պարգևա-

տրվում են «Հարկային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված հարկային մարմնի 

խնդիրների իրականացման, հարկային մարմնի գործունեությանն աջակցություն ցու-

ցաբերելու, ինչպես նաև պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների և 

Հայաստանի Հանրապետության ու միջազգային իրավապահ մարմինների միջև 

համագործակցության ամրապնդման գործում զգալի ավանդ ունենալու համար: 

12. «Հարկային մարմնում երկարամյա ծառայության համար» մեդալով 

պարգևատրվում են ծառայողական պարտականությունները կատարելիս բարձր 

ցուցանիշներ ձեռք բերած այն հարկային ծառայողները, որոնց հարկային ծառայության 

ստաժը օրացուցային հաշվարկով կազմում է առնվազն 10 տարի: 

13. «Հարկային ծառայությունում ներդրած նշանակալի ավանդի համար» 

մեդալով պարգևատրվում են այն հարկային ծառայողները, որոնք հարկային 

ծառայությունում ունեն մեծ ավանդ և ակնառու հաջողություններ, դրսևորել են 

բացառիկ մասնագիտական կարողություններ և որոնց հարկային ծառայության 

ստաժը օրացուցային հաշվարկով կազմում է առնվազն 25 տարի: 
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14. «Արցախի Հանրապետության պատվավոր հարկային ծառայող» կրծքանշա-

նով պարգևատրվում են հարկային մարմնի առջև դրված խնդիրներ լուծած, բարձր 

մասնագիտական կարողություններ դրսևորած, հարկային գործի բնագավառում 

ավանդ ներդրած, իրենց վարքով ծառայակիցների շրջանում հեղինակություն վայելող 

այն հարկային ծառայողները, որոնք ունեն 10 տարուց ավելի բարեխիղճ հարկային 

ծառայության ստաժ: 

 

 

 

Ձև N 1 

 
 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ 

 
ՄԵԴԱԼԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ 

  

  

  

  

 

 

 

«____________________________» 
անվանումը 

  

ՄԵԴԱԼԻ 

ՊԱՏԿԵՐ 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՊԵՏԱԿԱՆ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

____________________________________ 

___________________________հրամանով 

____________________________________ 
անուն 

____________________________________ 
հայրանուն 

___________________________________ 
ազգանուն 

պարգևատրված է 

____________________________ մեդալով 

 

N ______________ 

 

Արցախի Հանրապետության 

պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ 

__________________________ 

 
ստորագրություն ______________________Կ.Տ. 
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Ձև N 2 

 
 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ 

 
ԿՐԾՔԱՆՇԱՆԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ 

  

  

  

  

 

 

 

 

«____________________________» 
անվանումը 

  

ԿՐԾՔԱՆՇԱՆԻ  

ՊԱՏԿԵՐ 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

____________________________________ 

___________________________հրամանով 

____________________________________ 
անուն 

____________________________________ 
հայրանուն 

___________________________________ 
ազգանուն 

պարգևատրված է 

________________________ կրծքանշանով 

N ______________ 

  

Արցախի Հանրապետության  

պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ  

  __________________________ 
 ստորագրություն _______________________Կ.Տ. 

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

16 հունիսի 2022թ.                                                   N 681-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 9-Ի N 226-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
  

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 

9-ի «Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 

կանոնադրությունը, աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 781-

Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 226-Ն որոշման (այսուհետ՝ 

որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝ 

1) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի. 

2) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածի 2-րդ բաժինն ուժը կորցրած 

ճանաչել: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 16-ի N 681-Ն որոշման 

 

  «Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2022 թվականի մարտի 9-ի N 226-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը (այ-

սուհետ՝ նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը 

մշակում և իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենքներով, իրավական այլ 

ակտերով և սույն կանոնադրությամբ իր իրավասությանը վերապահված բնագա-

վառներում Արցախի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը: 

2. Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

3. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերին և իրավական այլ ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն 

վերապահված լիազորությունների շրջանակներում: 

4. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով ու իր անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է ունենալ Արցախի 

Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր 

կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

5. Նախարարությունն իր համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և 

կազմակերպությունների նկատմամբ վերադաս մարմին է: 

6. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի տեղա-

կալներից, խորհրդականներից, օգնականներից, նախարարության աշխատակազմից, 

տարածքային ստորաբաժանումներից, նախարարության կառավարման ոլորտում 

գործող պետական մարմիններից, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը 

հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից: 

7. Նախարարության նպատակները և խնդիրներն են` 

1) ագրոպարենային ոլորտում Արցախի Հանրապետության կառավարության 

տնտեսական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը, 

2) գիտատեխնիկական միասնական քաղաքականության հիման վրա Արցախի 

Հանրապետության գյուղատնտեսության ներուժի առավելագույնս օգտագործման 

միջոցով գյուղատնտեսության զարգացման, գյուղատնտեսական գործունեության 

արդյունավետության բարձրացման ապահովումը, 

3) ագրոպարենային ոլորտում կատարվող գործընթացների համալիր 

վերլուծությունների, համապատասխան կանխատեսումների հիման վրա ագրարային 

և ինվեստիցիոն քաղաքականության հիմնադրույթների, հայեցակարգերի, ծրագրերի 

մշակումն ու իրականացումը, շուկայական հարաբերությունների ձևավորման և 

համապատասխան ենթակառուցվածքների զարգացման գործընթացին աջակցելը, 

4) տեղական արտադրողների մարքեթինգային գործունեության իրականաց-

մանն աջակցության ապահովումը և գյուղատնտեսական մթերքների ու հումքի 

արտահանման խթանումը, 

5) կոոպերացիայի զարգացման ու ընդլայնման ապահովումը, 

6) ագրովերամշակող արդյունաբերության զարգացման ու ընդլայնման 

ապահովումը, 

7) սննդի շղթայի (արտադրության և շրջանառության փուլեր) բոլոր փուլերում 

վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի (ՎՎՀԿԿ) համակարգի 

ներդրման գործընթացի աջակցության ապահովումը, 

8) գյուղատնտեսական գործունեության իրականացման լիցենզիաների և (կամ) 

արտոնագրերի տրամադրման ապահովումը, 
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9) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացված միջոցների նպատակային ու 

արդյունավետ օգտագործման ապահովումը, 

10) նախարարության համակարգի զորահավաքային նախապատրաստության, 

զորահավաքի և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների պլանավորման 

և իրականացման ապահովումը, 

11) սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության, բուսասանիտարիայի 

բնագավառներում պետական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը: 

8. Նախարարության անվանումն է՝ 

հայերեն՝ Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն, 

ռուսերեն՝ Министерство сельского хозяйства Республики Арцах, 

անգլերեն՝ Ministry of agriculture of the Republic of Artsakh:  

9. Նախարարության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Թումանյան 115: 

 
2. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ  

 

10. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների իրագործման համար 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է 

հետևյալ գործառույթները՝ 

1) ագրոպարենային ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեությանը 

նպաստող ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ, 

2) Արցախի Հանրապետության ագրարային ու պարենային ապահովության 

ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ, 

3) գյուղատնտեսության բնագավառում միջպետական համագործակցության 

ծրագրերի մշակում և դրանց իրականացման մոնիթորինգ, 

4) ոլորտում համապատասխան վարչական վիճակագրական հաշվետվու-

թյունների ձևերի հաստատում և հավաքագրված տվյալների ու տեղեկությունների 

հիման վրա վարչական վիճակագրական ռեգիստրների վարում, 

5) գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների 

աջակցության ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ, 

6) գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սերմնաբուծության աջակցության, 

բույսերի, բուսական արտադրանքի ու կարգավորող առարկաների կարանտին 

հիվանդությունների ու առավել վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի 

միջոցառումների ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ (բացառությամբ 

տեսչական գործառույթների), 

7) կենդանիների տոհմային գործի զարգացման, անասնաբուժության ու 

հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների ծրագրերի մշակում և 

իրականացման մոնիթորինգ (բացառությամբ տեսչական գործառույթների), 

8) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Արցախի 

Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման 

արդյունավետության բարձրացման ծրագրերի մշակում և իրականացման 

մոնիթորինգ, 

9) ոլորտում կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և վերաորա-

կավորման մասնագիտական պահանջարկի ծրագրում, քաղաքականության ու 

ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ, 

10) ոլորտում գիտատեխնիկական քաղաքականության և առաջադիմական 

տեխնոլոգիաների ներդրման, ինովացիոն ծրագրերի մշակում և իրականացման 

մոնիթորինգ, 

11) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

պետական գնումների գործընթացի կազմակերպում, 

12) բնագավառին առնչվող հարցերի վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի 

(համաձայնագրերի) մշակման ու քննարկման գործընթացներին` սահմանված կարգով 

մասնակցություն, 

13) բնագավառին առնչվող օրենսդրական ակտերի նախագծերի մշակում, 

ինչպես նաև օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում բնագավառը կարգավորող 

իրավական այլ ակտերի մշակում և հաստատում, 

14) իր ենթակայության կազմակերպություններին ամրացված պետական 

սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ վերահսկողություն, 

իսկ հիմնադրի որոշմամբ կամ կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված 
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դեպքերում` գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար 

համաձայնության տրամադրում, 

15) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

բաժնետիրական ընկերություններում` պետական սեփականություն հանդիսացող 

բաժնետոմսերի կառավարում, 

16) նախարարության տեղեկատվական քաղաքականության և 

հասարակայնության հետ կապերի կազմակերպում ու իրականացում: 

 

3. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

11. Նախարարությունը գլխավորում և նախարարության  համակարգի մեջ 

մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործունեությունը կառա-

վարում է Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարը (այսուհետ՝ 

նախարար), որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և հաշվետու է Արցախի 

Հանրապետության Նախագահին: Նախարարն ունի տեղակալներ, որոնց պաշտոնի 

նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

12. Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերով և իրավական այլ ակտերով: 

13. Նախարարն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

իրեն վերապահված գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագա-

վառներում քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի 

գնահատման և վերլուծության, հեռանկարային զարգացման ապահովման համար: 

14. Նախարարը՝ 

1) իր իրավասության սահմաններում ընդունում և օրենքով սահմանված 

կարգով  հրապարակում է ենթաօրենսդրական իրավական ակտեր. 

2) ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է նախարարության և նախարա-

րության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների 

ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է նախարարության առջև դրված 

խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար. 

3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով 

սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների վերաբեր-

յալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետու-

թյան Նախագահին և կառավարությանը. 

4) իրականացնում է նախարարության աշխատակազմի կառավարումը` 

օրենքով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների 

սահմաններում. 

5) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ և տալիս 

ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության  կամ 

նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապետության  կամ 

նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև  

վերալիազորման իրավունքով. 

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության  

համակարգի աշխատողներին, նշանակումներ է կատարում նախարարության 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ 

կիրառում է խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ. 

7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը 

համապատասխան սահմանում է նախարարության աշխատակազմի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները. 

8) տրամադրում է արձակուրդ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին. 

9) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 

10) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ. 

11) հաստատում է նախարարության կառավարման ոլորտում գործող 

պետական մարմինների տարեկան գործունեության ծրագրերը. 

12) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների 

սահմաններում նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական 

մարմինների ղեկավարներին տալիս է պարտադիր կատարման ենթակա 

հանձնարարականներ և հսկում է դրանց կատարման ընթացքը. 
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13) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով 

նախատեսված իր լիազորության սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է 

ճանաչում նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի, նախարարության 

աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև 

նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների ղեկավարների` Արցախի Հանրապետության օրենսդրության 

պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, հանձնարարագրերը, 

կարգադրությունները և ցուցումները.  

 14) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և 

կազմակերպությունների գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություններն ու 

տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները, 

հաստատում նախարարության մարմինների տարեկան պահպանման ծախսերի 

նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական հաշվետվությունների 

արժանահավատության վերստուգման արդյունքները. 

15) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության  կողմից պետական 

գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման, աշխատակազմին ամրացված 

պետական սեփականության պահպանության նկատմամբ. 

16) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ 

կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության և 

նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և 

կազմակերպությունների կանոնադրությունները և կառուցվածքները. 

17) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության համակարգի աշխատողների թիվը. 

18) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

շնորհում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային 

աստիճաններ, հատուկ կոչումներ. 

19) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

նախարարության համակարգի աշխատողներին ներկայացնում է Արցախի  

Հանրապետության պետական պարգևներով պարգևատրման. 

20) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ. 

21) իր լիազորության  սահմաններում հիմնում է պարգևներ. 

22) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում 

համաձայնություն է տալիս նախարարության համակարգի պետական մարմինների 

պաշտոններում նշանակումներ կատարելու համար. 

23) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

15. Նախարարի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները 

կատարում է նախարարի հանձնարարությամբ, նախարարի տեղակալներից մեկը: 

16. Նախարարի տեղակալը՝ 

1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները՝ 

նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում. 

2) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է նախարարության՝ իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար 

անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը՝ նախարարության համակարգի 

պետական մարմինների և նախարարության կառավարման ոլորտում գործող 

կազմակերպությունների աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված 

ստորաբաժանումների միջոցով տալով ցուցումներ ու հանձնարարականներ. 

3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝ իրեն  

հանձնարարված բնագավառներում  նախարարության համակարգի մարմիններին 

տալիս է հանձնարարականներ և առաջադրանքներ, վերահսկողություն 

իրականացնում դրանց կատարման նկատմամբ.  

4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ 

քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները. 

5) համակարգում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարության 

համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների մասնագիտական 

ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը. 

6) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ. 



77 
 

7) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է 

համապատասխան զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման 

աշխատանքները. 

8) նախարարին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ. 

9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի 

հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և 

արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին. 

10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է 

առաջարկություններ  նրանց վերաբերող հարցերի մասին. 

11) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է  այլ գործառույթներ. 

12) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և 

իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

17. Նախարարության առջև դրված խնդիրներն ու գործառույթներն արդյու-

նավետ իրականացնելու նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է կոլեգիա, որը`  

1) օժանդակում է նախարարության գործունեության ռազմավարական 

պլանավորման, քաղաքական որոշումների կայացման, միջոցառումների ծրագրերի 

մշակման գործընթացներին. 

2) նպաստում է ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, գնահատմանը և 

այդ գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության մասնակցությանը. 

3) մշակում և ներկայացնում է նախարարության կառավարման արդյունավե-

տության բարձրացման վերաբերյալ առաջարկություններ:  

 

4. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ  

 

18. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարության  

իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված լիազորություն-

ների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև քաղաքացիական 

իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության ապահովումն է: 

19. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ 

չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որը Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ, 

ենթակա է հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի 

կողմից: 

20. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի, 

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, այլ օրենքների ու 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և 

սույն կանոնադրության հիման վրա: 

21. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, 

ամրացված գույք, իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության 

անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային 

իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես 

հայցվոր կամ պատասխանող: 

22. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով և իր հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

23. Նախարարության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել 

ձեռնարկատիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած 

գործառույթների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն 

պետական տուրք` օրենքով սահմանված չափով և կարգով: 

24. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության 

աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության 

լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները 

կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

25. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

26. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է` «Արցախի Հանրապետու-

թյան գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկ: 
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27. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` Արցախի 

Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Թումանյան 115: 

 

5. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

 

28. Նախարարության աշխատակազմի գույքը օրենքով սահմանված կարգով 

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքների միջոցով 

ձեռք բերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը 

հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ` գույքային իրավունքները), որը 

հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության կառավարության  

որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական 

բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն: 

29. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ հետ վերցնելու իր կողմից նախարարության աշխատակազմին հանձնված 

գույքը: 

30. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, իրավական այլ 

ակտերով և իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով իր 

գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան 

օգտագործելու, տիրապետելու և տնօրինելու իրեն հանձնված  գույքը: 

31. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից նախարարության 

աշխատակազմին հանձնված գույքը ենթակա է հաշվառման՝ կառավարության 

սահմանած կարգով: 

 

6. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 

32. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը ներառում է նրա 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ, բաժիններ): 

33. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է նախարարը: 

 
7. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

34. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում  են 

Արցախի Հանրապետության  կառավարությունը և նախարարը՝ օրենքով և սույն 

կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում: 

Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից 

ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

35. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի 

գործունեությունը. 

2) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը և 

դրանում կատարում փոփոխություններ. 

3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և 

չափը. 

4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը. 

5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

օրենքներով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

36. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, իրավական այլ 

ակտերով, Արցախի Հանրապետության կառավարության և նախարարի որոշումներով, 

սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում 

ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը և կրում 

է պատասխանատվություն օրենքների, իրավական այլ ակտերի, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության և նախարարի որոշումների, սույն 

կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

37. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով  

գույքային  պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատճառված  

վնասի համար: Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի լիազորությունների 

դադարեցումը հիմք չէ պատճառված վնասը հատուցելու պարտականությունները 

չկատարելու համար: 
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38. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել  

Արցախի Հանրապետության կառավարության, նախարարի՝ օրենսդրությանը 

հակասող որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգները և 

դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության: 

39. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի  բացակայության կամ  

պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում 

նրան  փոխարինում է նրա տեղակալը կամ նախարարության աշխատակազմի 

ստորաբաժանումներից մեկի ղեկավարը՝  նախարարի հրամանով: 

40. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը՝ 

1) առանց լիազորագրի՝ իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս  

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր  լիազորության 

սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 

տալիս է լիազորագրեր՝ դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ 

գործողություններ իրականացնելու համար. 

2) օրենքով, իրավական այլ ակտերով, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության և սույն կանոնադրությամբ  սահմանված կարգով տնօրինում է 

հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր  լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) 

ազատում է նախարարության աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց  նկատմամբ 

կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ. 

6) ապահովում է աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին Ար-

ցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերին համապատաս-

խան` անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների իրականացումը. 

7) օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս  պարտադիր 

կատարման ցուցումներ. 

8) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատա-

կազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ թվում՝ 

ապահովում է նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառումը 

վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, նախարարի 

հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի տարեկան պահ-

պանման ծախսերի  նախահաշիվը, դրա կատարողականը, միջոցներ է ձեռնարկում 

ստուգումներով  հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման համար. 

9) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարության  

աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

10) կազմակերպում է նախարարության բյուջեի նախագծի նախապատրաստա-

կան աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը. 

11) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և խորհրդակցու-

թյունների անցկացումը. 

12) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

13) նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները, 

ինչպես նաև կարգադրությունները. 

14) ապահովում է համագործակցությունը Արցախի Հանրապետության 

պետական մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

15) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

16) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն  

կանոնադրությամբ  նախատեսված այլ լիազորություններ: 

 

8. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 

41. Նախարարության աշխատակազմի  գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է 

նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական ծառայություն-

ները, գործում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական 
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ղեկավարությամբ և իրականացնում «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքով 

իր վրա դրված լիազորությունները: 

42. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը  

պատասխանատու է  հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության 

աշխատակազմի ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, 

պարտադիր վճարների  հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար: 

43. Նախարարության աշխատակազմը Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և 

համապատասխան մարմիններին ներկայացնում է ֆինանսական, հարկային, 

մաքսային, պարտադիր վճարների և վիճակագրական հաշվետվություններ, 

հաշվարկներ,  հայտարարագրեր: 

44. Նախարարության աշխատակազմի գործունեության տարեկան 

ֆինանսական  հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի 

(վերստուգման)՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

 

9. ՆԱԽԱՐԱՐՈԻԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ  

ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

  

45. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա  

գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով:»: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

16 հունիսի 2022թ.                                                   N 682-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

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

կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 3-ի «Սննդամթերքի 

անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի 

անասնաբուժության տեսչության, սննդամթերքի անվտանգության պետական 

ծառայության աշխատակազմի բուսասանիտարիայի տեսչության և 

սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի 

սննդամթերքի անվտանգության, որակի և օպերատիվ հսկողության 

տեսչության կանոնադրությունները հաստատելու մասին» N 644-Ն որոշումը: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյան 2021 թվականի հունիսի 4-ի «Արցախի Հանրապետության գյուղատնտե-

սության 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 Հանրապետու-

թյան կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 807-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» N 581-Ն որոշումը: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյան 2022 թվականի մարտի 9-ի «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության նախարարության «Սննդամթերքի անվտանգության, 

շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական ծառայության 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը վերանվանելու, 

կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 

30-ի N 782-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 227-Ն որոշումը: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

16 հունիսի 2022թ.                                                   N 683-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 18-Ի N 479-Ն  

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

օրենսգրքի 239-րդ, Ջրային օրենսգրքի 1-ին, 10-րդ, 12-րդ և «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածները՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Ջրային հարաբերությունների կարգավորման մարմիններ ճանաչել՝ 

1) Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության բնագավա-

ռում՝ քաղաքականության մասով Արցախի Հանրապետության բնապահպա-

նության կոմիտեին, վերահսկողության մասով՝ Արցախի Հանրապետության 

պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեին. 

2) Ջրային համակարգերի կառավարման բնագավառում՝ քաղաքակա-

նության մասով Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտեին, վերահսկո-

ղության մասով՝ Արցախի Հանրապետության պետական տեսչությունների 

կառավարման կոմիտեին։ 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 18-ի «Ջրային հարաբերությունների 

կարգավորման բնագավառում կառավարման լիազոր մարմին ճանաչելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի 

դեկտեմբերի 20-ի N 571 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 479-Ն 

որոշումը։ 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

16 հունիսի 2022թ.                                                   N 684-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 22-Ի N 353-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

ապրիլի 22-ի  «Պետական լիազորված մարմին ճանաչելու, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 

23-ի N 346, Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի օգոստոսի 23-ի N 348 որոշումների մեջ փոփոխություններ 

կատարելու և Արցախի Հանրապետության կառավարության մի շարք 

որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 353-Ն որոշման (այսուհետ՝ 

որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման նախաբանում ««Տրանսպորտի մասին» օրենքի 5-րդ 

հոդվածի 1-ին մասը» բառերը փոխարինել ««Տրանսպորտի մասին» օրենքի 5-

րդ հոդվածը» բառերով, իսկ «, «Էներգետիկայի բնագավառում և 

էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության 

մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածը» բառերը հանել.  

2) որոշման 1-ին կետի՝ 

ա. 2-րդ ենթակետում «ընդերքի օգտագործման և պահպանության 

բնագավառում» բառերը փոխարինել «ընդերքի օգտագործման և 

պահպանության քաղաքականության մշակման և իրականացման 

բնագավառում» բառերով, 

բ. 4-րդ ենթակետում «տրանսպորտային համակարգի բնագավառում» 

բառերը փոխարինել «տրանսպորտային համակարգի քաղաքականության 

մշակման և իրականացման բնագավառում» բառերով, 

գ. 7-րդ ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

16 հունիսի 2022թ.                                                   N 685-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 16-Ի N 399 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 2004 

թվականի նոյեմբերի 16-ի «Ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի 

պահպանության բնագավառում պետական վերահսկողություն իրականաց-

նող մարմինները և դրանց գործառույթները սահմանելու մասին» N 399 

որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման վերնագրում «ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ» բառերը 

փոխարինել «ՄԱՐՄԻՆԸ ԵՎ ԴՐԱ» բառերով. 

2) որոշման նախաբանը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

խմբագրությամբ. 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 239-րդ, 242-

րդ հոդվածներին և Ջրային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 22-րդ 

կետին համապատասխան, ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի 

բնագավառում պետական վերահսկողության գործընթացն ավելի արդյունա-

վետ դարձնելու նպատակով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությունը որոշում է.». 

3) որոշման 1-ին կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

խմբագրությամբ. 

«1. Սահմանել, որ ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի 

պահպանության բնագավառում պետական վերահսկողությունն 

իրականացնում է Արցախի Հանրապետության պետական տեսչությունների 

կառավարման կոմիտեն:». 

4) որոշման 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

խմբագրությամբ. 

«2. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետության պետական 

տեսչությունների կառավարման կոմիտեի գործառույթներն են՝ Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 239-րդ և 242-րդ հոդվածներով 

նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի 

քննումը և վարչական տույժերի նշանակումը։»: 

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 

16 հունիսի 2022թ.                                                   N 686-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 327 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ո ւ մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 

թվականի նոյեմբերի 28-ի ««Բնապահպանական և բնօգտագործման 

վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 

կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 327 որոշման 2-րդ կետի 

«բ» ենթակետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ նոր խմբագրությամբ. 

«բ) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենքի 

9-րդ հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան Արցախի Հանրապետության 

կառավարության լիազոր մարմին է հանդիսանում Արցախի Հանրապետու-

թյան պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեն:»։ 

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 

16 հունիսի 2022թ.                                                   N 687-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 28-Ի N 104 ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ  

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  20-Ի N 823-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ  

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետը՝ Արցախի Հանրապետու-

թյան կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 28-ի «Կենդանական և բուսական 

աշխարհի պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման և վերարտադ-

րության բնագավառներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջակա 

միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչությանը լիազորված մարմնի 

իրավասություններ վերապահելու մասին» N 104 և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ի «Լիազոր 

պետական մարմին ճանաչելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 904 որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին»  N 823-Ն որոշումները։ 

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 

16 հունիսի 2022թ.                                                   N 690-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 26-Ի N 129-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի 

մայիսի 11-ի N 517-Ն որոշման 8-րդ կետը` Արցախի Հանրապետության 

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

հունիսի 26-ի «Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի 

կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 17-ի 

N 167-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 129-Ն որոշման մեջ 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի՝ 

ա. 5-րդ կետից հանել «տարածքային ստորաբաժանումներից,» բառերը, 

բ. 15-րդ կետի 7-րդ ենթակետում «ստորաբաժանումների ղեկավար-

ների» բառերը փոխարինել «ստորաբաժանման ղեկավարի» բառերով, 

գ. 22-րդ կետից հանել «և տեսչության» բառերը, 

դ. 37-րդ կետում «առանձնացված ստորաբաժանումները (գործակալու-

թյուն, տեսչություն)» բառերը փոխարինել «առանձնացված ստորաբաժանումը 

(գործակալություն)» բառերով, 

ե. 39-րդ կետում «ստորաբաժանումների կանոնադրությունները» 

բառերը փոխարինել «ստորաբաժանման կանոնադրությունը» բառերով, 

զ. 40-րդ կետից հանել «, վերահսկողական» և «և պատասխանատվու-

թյան միջոցներ կիրառող» բառերը. 

2) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածի 2-րդ կետում 

«ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ» բառը փոխարինել «ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ» բառով, 

իսկ 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

2022 թվականի հունիսի 15-ի 

 

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ, 

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔՈՒՄ ԴՐԱՆՔ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ, ԴՐԱՆՑՈՒՄ 

ՈՒՂՂՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԻՆԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՅԻ  

ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 N 66-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 28-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասով. 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ` 

 

1. Սահմանել նորմատիվ իրավական ակտերը հրապարակման 

ներկայացնելու, միասնական կայքում դրանք հրապարակելու, դրանցում 

ուղղում կատարելու և պաշտոնական ինկորպորացիայի իրականացման 

կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանով սահմանված կարգով նորմատիվ իրավական 

ակտերի պաշտոնական հրապարակումը իրականացվում է Արցախի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջոցով: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական ինկորպորացիաների 

աշխատանքներն իրականացվում են հետևյալ փուլերով` 

1) պաշտոնական սկզբնաղբյուր ունեցող նորմատիվ իրավական 

ակտերով համալրում. 

2) պաշտոնական սկզբնաղբյուր չունեցող կամ չպահպանված 

նորմատիվ իրավական ակտերով համալրում: 

4.Պաշտոնական ինկորպորացիաների համալրման հաջորդականու-

թյուն է սահմանվում նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման և ուժի մեջ 

մտնելու ժամկետները՝ սկսած 2022 թվականի հուլիսի 1-ից` նվազման 

կարգով: 

5. Սույն հրամանի իմաստով պաշտոնական սկզբնաղբյուր ունեցող 

նորմատիվ իրավական ակտերն են՝ 2005 թվականի մայիս ամսվանից հետո 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության/Արցախի Հանրապետության պաշ-

տոնական տեղեկագիր» և «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գերա-

տեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր» պարբերականներում օրենքով 

սահմանված կարգով հրապարակված նորմատիվ իրավական ակտերը: 

6. Սույն հրամանի իմաստով պաշտոնական սկզբնաղբյուր չունեցող 

կամ չպահպանված նորմատիվ իրավական ակտերն են՝ մինչև 2005 թվականի 

մայիս ամիսն ընդունված և ընդունման պահին սահմանված կարգով 

հրապարակված նորմատիվ իրավական ակտերը: 

7. Պաշտոնական ինկորպորացիայի ենթարկված նորմատիվ իրավա-

կան ակտերի համալրման աշխատանքների ավարտման ժամկետը 2027 

թվականի դեկտեմբերի 31-ն է: 

8. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

                                                                           Ժիրայր Միրզոյան    

 

2022  թվականի  հունիսի 15 

 ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության արդարադատության  

նախարարի 2022 թվականի հունիսի 15-ի N 66-Ն հրամանի 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ, 

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔՈՒՄ ԴՐԱՆՔ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ, ԴՐԱՆՑՈՒՄ ՈՒՂՂՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԻՆԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՅԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

 

  

1. Սույն կարգով սահմանվում է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 

28-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված՝ նորմատիվ իրավական ակտերը 

հրապարակման ներկայացնելու, միասնական կայքում դրանք հրապարակելու, 

դրանցում ուղղում կատարելու և պաշտոնական ինկորպորացիայի իրականացման 

հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Հրապարակման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերն ընդունվելու, իսկ 

Սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված դեպքում ընդունվելուց հետո 

ստորագրման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերը՝ ստորագրվելու օրվան 

հաջորդող, 7 օրվա ընթացքում ուղարկվում են արդարադատության ոլորտում 

Կառավարության քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող նախարարություն 

(այսուհետ՝ նախարարություն) arlexis@minjust.nkr.am պաշտոնական էլեկտրոնային 

փոստին` «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքով սահմանված կարգով 

հրապարակելու նպատակով: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտերը նախարարություն են ուղարկվում բնօրինակ 

թղթային տարբերակով՝ մեկ օրինակից, կնքված ուղարկող մարմնի կնիքով, կամ 

նորմատիվ իրավական ակտը ստորագրելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար 

անձի ստորագրությամբ, բոլոր էջերը ամրացված, իսկ վերջին էջը կնքված, և 

էլեկտրոնային (MS Office Word (ԷՄԷՍ Օֆֆիս Վորդ) կամ Excel (Էքսել)) խմբագրվող 

տարբերակով` կից նամակով: 

4. Նորմատիվ իրավական ակտերը հրապարակման նպատակով նախարարու-

թյուն կարող են ուղարկվել կից նամակով՝ միայն էլեկտրոնային տարբերակով, եթե` 

1) էլեկտրոնային (MS Office Word կամ Excel) խմբագրվող տարբերակի հետ 

միաժամանակ ներկայացվում է 3-րդ կետի պահանջներին բավարարող բնօրինակ 

թղթային տարբերակի տեսաներածված (սկանավորված) ՊեԴեԷֆ (PDF) տարբերակը 

կամ, 

2) ներկայացված փաստաթուղթը՝ «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային 

թվային ստորագրության մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածին համապատասխան 

հանդիսանում է էլեկտրոնային փաստաթղթի բնօրինակը: 

5. Նորմատիվ իրավական ակտերի էլեկտրոնային խմբագրվող տարբերակները 

հրապարակման են ուղարկվում 12 տառաչափով, տեղեկատվական նյութերի 

արտացոլման Յունիկոդ (Սnicode) կոդով և հավաքման ՋիԷյջԻԷյ Գրապալատ (GHEA 

Grapalat) կամ ՋիԷյջԻԷյ Մարիամ (GHEA Mariam) տառատեսակներով: 

6. Արցախի Հանրապետության նախարարները և պետական կառավարման այլ 

մարմինների ղեկավարները ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերը 

հրապարակման ուղարկելիս նախարարությանը հասցեագրված նամակին կցում են 

ամփոփաթերթ՝ տվյալ նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի վերաբերյալ պետական 

փորձագիտական եզրակացությամբ տրված դիտողությունների և 

առաջարկությունների՝ դրանք ընդունելու կամ չընդունելու, չընդունելու դեպքում՝ 

չընդունելու հիմնավորումների, իսկ դիտողություններ և առաջարկություններ 

ստացված չլինելու դեպքում դրա մասին տեղեկությունների վերաբերյալ` նշելով 

նախարարության եզրակացության ամսաթիվը և համարը: 

7. Նորմատիվ իրավական ակտերի էլեկտրոնային ձևով հրապարակումն 

իրականացվում է ԱՐԼԵՔՍԻՍ (http://www.arlexis.am/) միասնական կայքում 

(այսուհետ` միասնական կայք) հրապարակելու միջոցով: 

8. Հրապարակման օրը ակտի վերջնական խմբագրությամբ ընդունված կամ 

ստորագրված, հրապարակման ենթակա ամբողջական տեքստն առաջին անգամ 

միասնական կայքում հրապարակելու օրն է: 

9. Նախարարությունը պարտավոր է երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում 

ապահովել նորմատիվ իրավական ակտն ընդունած մարմնի կողմից` սահմանված 

կարգով ներկայացված նորմատիվ իրավական ակտերի միասնական կայքում 

mailto:arlexis@minjust.nkr.am
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հրապարակումը, ինչպես նաև նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական 

ինկորպորացիան: 

10. Հրապարակումն իրականացվում է այն տեսքով, ինչ տեսքով դրանք 

ուղարկվել են հրապարակման: Այլ անձանց կամ մարմիններին արգելվում է կատարել 

լեզվաոճական, խմբագրական, շարադասական կամ այլ բնույթի փոփոխություններ 

իրավաստեղծ մարմնի` վերջնական խմբագրությամբ ընդունած նորմատիվ 

իրավական ակտում, բացառությամբ ուղղագրական կամ կետադրական սխալների 

ուղղման, որոնց ուղղման դեպքում տեքստի բովանդակությունը չի փոխվում: 

11. Եթե նորմատիվ իրավական ակտի հրապարակումից հետո դրա տեքստում 

հայտնաբերվում են վրիպակներ կամ տեխնիկական բնույթի այնպիսի սխալներ, որոնց 

ուղղման դեպքում տեքստի բովանդակությունը չի փոխվում, ապա նորմատիվ 

իրավական ակտը հրապարակման ուղարկած մարմնի դիմումով նախարարությունն 

իրականացնում է համապատասխան ուղղում` կատարելով նշում` ուղղում կատարած 

լինելու վերաբերյալ: 

12. Պաշտոնական ինկորպորացիայի ենթարկված նորմատիվ իրավական 

ակտերը, ինչպես նաև այդ ակտերի հետ կապված այլ իրավական ակտերը 

համակարգված որոնողական համակարգով ներկայացվում են http://www.arlexis.am/ 

միասնական կայքում: 

13. Պաշտոնական ինկորպորացիայի ենթարկված նորմատիվ իրավական 

ակտերը ներկայացվում են «ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԻՆԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» նշումով: 

14. Կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են` 

1) հիմնական իրավական ակտ` փոփոխող իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու 

օրվա դրությամբ գործող այն իրավական ակտը կամ դրա պաշտոնական 

ինկորպորացված տարբերակը, որում նախատեսվում է կատարել փոփոխություններ և 

(կամ) լրացումներ, կամ դադարեցնել իրավական ակտի գործողությունը. 

2) փոփոխող իրավական ակտ` հիմնական իրավական ակտում 

փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ նախատեսող, ինչպես նաև հիմնական 

իրավական ակտի գործողությունը դադարեցնող իրավական ակտ. 

3) իրավական ակտերի պաշտոնական ինկորպորացիայի իրականացում՝ 

հիմնական իրավական ակտում փոփոխող իրավական ակտով նախատեսված 

փոփոխությունների և լրացումների ներառում, ինչպես նաև հիմնական իրավական 

ակտի գործողության կասեցում և դադարեցում. 

4) իրավական ակտերի պաշտոնական ինկորպորացիա` իրավական ակտերի 

պաշտոնական ինկորպորացման արդյունքում ստեղծված հիմնական իրավական 

ակտի` համապատասխան փոփոխող իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվա 

դրությամբ գործող տարբերակ. 

5) ծանուցում` իրավական ակտի պաշտոնական ինկորպորացիա իրականացնող 

մարմնի կողմից ներկայացվող լրացուցիչ տեղեկատվություն` իրավական ակտի կամ 

դրա որևէ դրույթի տարաժամկետ ուժի մեջ մտնելու կամ գործողությունը 

դադարեցնելու, դրանք գործողության մեջ դնելու կամ կիրառելու և այլ իրավական 

բնույթի տեղեկությունների վերաբերյալ. 

6) հղում` իրավական ակտը կամ դրա կառուցվածքային միավորը փոփոխող 

իրավական ակտի կամ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը հակասող և 

անվավեր ճանաչող Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանի որոշման 

մասին տեղեկություն, որն առնվազն ներառում է տվյալ փոփոխող իրավական ակտի 

կամ Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանի որոշման ընդունման 

տարին, ամիսը, ամսաթիվը և համարը: Հղումը կատարվում է փոփոխված իրավական 

ակտի կամ դրա կառուցվածքային միավորից հետո, նոր տողից, փակագծերի մեջ` 

հիմնական իրավական ակտի տեքստի ձևաչափից տարբերվող ձևաչափով. 

7) իրավատեխնիկական սխալ (վրիպակ)` պաշտոնական ինկորպորացիայի 

իրականացման ընթացքում ի հայտ եկած հիմնական և փոփոխող իրավական ակտերի 

միջև տեքստային անհամապատասխանություն, որի արդյունքում հնարավոր չէ 

ինկորպորացնել իրավական ակտը կամ դրա որևէ կառուցվածքային միավորը. 

8) կառուցվածքային միավոր` իրավական ակտի մասեր, ինչպես նաև 

հավելվածների ձևով հաստատվող իրավական ակտի առանձին բաղկացուցիչ մասեր: 

15. Նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական ինկորպորացիան 

իրականացվում է ըստ փոփոխող իրավական ակտերի ուժի մեջ մտնելու 

ժամանակագրության` աճողական կարգով: 

16. Եթե հիմնական նորմատիվ իրավական ակտի երկու և ավելի փոփոխող 

իրավական ակտեր ուժի մեջ են մտնում նույն օրը, ապա պաշտոնական 
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ինկորպորացիան իրականացվում է ըստ փոփոխող ակտերի ընդունման օրվա 

ժամանակագրության` աճողական կարգով: 

17. Եթե սույն կարգի 16-րդ կետով սահմանված փոփոխող նորմատիվ իրավական 

ակտերի ընդունման օրերը համընկնում են, ապա պաշտոնական ինկորպորացիան 

իրականացվում է ըստ փոփոխող ակտերի համարակալման հաջորդականության` 

աճողական կարգով: 

18. Նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական ինկորպորացիան 

իրականացվում է փոփոխող ակտի պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

19. Եթե փոփոխող ակտն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական ինկորպորացիայի 

իրականացման օրվանից տասն օրվա ընթացքում, ապա նախատեսված բոլոր 

փոփոխությունները ներառվում են հիմնական իրավական ակտում, ընդ որում` 

հիմնական իրավական ակտի համապատասխան կառուցվածքային միավորի 

(օրենքում` հոդվածի, այլ իրավական ակտում՝ կետի) տեքստից հետո կատարվում է 

հղում` հետևյալ հաջորդականությամբ՝ 

1) փոփոխվող կառուցվածքային միավորի համարը և տեսակը. 

2) կատարված փոփոխության բնույթը` «փոփ.», «լրաց.» կամ «խմբ.» կրճատված 

ձևով. 

3) փոփոխող իրավական ակտի ընդունման օրը` «ամսաթիվը.ամիսը.տարին» 

ձևաչափով. 

4) փոփոխող ակտի համարը: 

Գործողությունը դադարեցրած հիմնական նորմատիվ իրավական ակտի կամ 

դրա որևէ կառուցվածքային միավորի տեքստի փոխարեն կատարվում է հղում` 

պահպանելով միայն հիմնական ակտի կամ դրա որևէ կառուցվածքային միավորի 

վերնագիրը և համարակալումը, իսկ վերնագիր չունենալու դեպքում` 

համարակալումը: 

20. Եթե փոփոխող ակտն ուժի մեջ է մտնում սույն կարգի 19-րդ կետով 

սահմանված ժամկետից հետո, ապա նախատեսված փոփոխությունները չեն 

ներառվում հիմնական իրավական ակտում: Սույն կետով սահմանված դեպքում 

հիմնական իրավական ակտում տրվում է ծանուցում համապատասխան փոփոխող 

ակտն ուշ ուժի մեջ մտնելու, ինչպես նաև այդ փոփոխությունները դեռևս ներառված 

չլինելու վերաբերյալ: Սույն կետով սահմանված փոփոխող իրավական ակտերով 

նախատեսված փոփոխությունները հիմնական իրավական ակտում ներառվում են 

դրանց ուժի մեջ մտնելուց առնվազն հինգ օր առաջ: 

21. Եթե փոփոխող նորմատիվ իրավական ակտը պարունակում է տարաժամկետ 

ուժի մեջ մտնող փոփոխություններ նախատեսող դրույթներ, ապա` 

1) պաշտոնական ինկորպորացիայի իրականացման օրվանից տասն օրվա 

ընթացքում ուժի մեջ մտնող դրույթների նկատմամբ կիրառվում են սույն կարգի 19-րդ 

կետով սահմանված կանոնները. 

2) սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետից հետո ուժի մեջ մտնող 

դրույթների նկատմամբ կիրառվում են սույն կարգի 20-րդ կետով սահմանված 

կանոնները: 

22. Նախարարությունը հիմնական նորմատիվ իրավական ակտում` տեսանելի 

վայրում, ծանուցման տեսքով ներկայացնում է տեղեկատվություն փոփոխող 

իրավական ակտի եզրափակիչ կամ անցումային դրույթներով նախատեսված 

իրավական ակտի կամ դրա որևէ դրույթի տարաժամկետ ուժի մեջ մտնելու կամ 

գործողությունը դադարեցնելու, դրանք գործողության մեջ դնելու կամ կիրառելու 

վերաբերյալ: 

23. Եթե Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանի կողմից 

համապատասխան իրավական ակտը կամ դրա որևէ դրույթ ճանաչվել է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր, ապա Արցախի 

Հանրապետության Գերագույն դատարանի որոշման պարտադիր պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հիմնական 

իրավական ակտում կամ դրա համապատասխան կառուցվածքային միավորից հետո 

կատարվում է հղում` նշելով Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանի 

որոշման ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և համարը: 

24. Նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական ինկորպորացիայի 

իրականացման ընթացքում իրավատեխնիկական սխալներ հայտնաբերելու դեպքում 

տվյալ իրավական ակտի կամ դրա համապատասխան կառուցվածքային միավորի 

ինկորպորացիա չի իրականացվում` այդ մասին տալով ծանուցում հիմնական 

ակտում: Ծանուցման մեջ նշվում է հիմնական իրավական ակտի և համապատասխան 
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փոփոխող իրավական ակտի միջև անհամապատասխանության և դրա արդյունքում 

հիմնական իրավական ակտը կամ դրա կառուցվածքային միավորը ինկորպորացված 

չլինելու մասին: 

25. Սույն կարգի 24-րդ կետով սահմանված դեպքում իրավատեխնիկական սխալը 

հայտնաբերելու օրվանից հետո Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացվում է 

համապատասխան իրավական ակտի պաշտոնական ինկորպորացիայի 

իրականացման ընթացքում հայտնաբերված իրավատեխնիկական սխալի մասին: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

2022 թվականի հունիսի 6-ի 

             

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 11-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

 

 

Ղեկավարվելով «Փոստային կապի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 

երկրորդ մասի «դ» կետով` 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 

     

1. Սահմանել փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները՝ 

«Արցախի ֆլորա» թեմատիկայով 2  և «Եղիշե Չարենց-125» թեմատիկայով 1 

նամականիշ` համաձայն NN 1, 2 և 3  հավելվածների: 

2. Գործողության մեջ դնել՝ «Արցախի ֆլորա» թեմատիկայով 2 

նամականիշ` համապատասխանաբար սահմանելով անվանագինը՝ 290 ՀՀ 

դրամ, 400 ՀՀ դրամ և «Եղիշե Չարենց-125» թեմատիկայով 1 նամականիշ՝ 120 

ՀՀ դրամ, տպաքանակը՝ յուրաքանչյուրինը՝ 1500 հատ: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ                                     Հ. ԽԱՆՈՒՄՅԱՆ 

 

 

2022 թվական հունիսի 6 

ք. Ստեփանակերտ                                         
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 Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության տարածքային  

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի  

2022 թվականի հունիսի 6-ի N 11-Ն հրամանի 
 

 
 

 Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության տարածքային  

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի  

2022 թվականի հունիսի 6-ի N 11-Ն հրամանի 
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Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության տարածքային  

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի  

2022 թվականի հունիսի 6-ի N 11-Ն հրամանի 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

15 հունիսի 2022թ.                                                                           ՆՀ-122 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ 

ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի   9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և 

հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլ-

ներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների 

կազմակերպման գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողովի 2022   

թվականի հունիսի 15-ի  N394-ՏՆ եզրակացությունը`  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝ 

 

1. Տրամադրել` անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Միշայի Աթանեսյանին 

Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործու-

նեության  ՏԾN00322  լիցենզիայի N00002 ներդիր: 

2. Դադարեցնել`  

1) անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Ալեքսանդրի Գասպարյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության  ՏԾN00031 

լիցենզիայի և լիցենզիայի N00005 ներդիրի գործողությունները. 

2) անհատ ձեռնարկատեր՝ Մխիթար Ռազմիկի Վերդյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00601 

լիցենզիայի և լիցենզիայի N00002 ներդիրի գործողությունները. 

3) ֆիզիկական անձ Կարեն Գեորգիի Հովսեփյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00734 

լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները. 

4) ֆիզիկական անձ Արսեն Ռաֆիկի Դանիելյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00775 

լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները. 

5) անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Միշայի Աթանեսյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության  ՏԾN00322 

լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունը: 

3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

պաշտոնական տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին: 

 

 

 

Հայկ Խանումյան 
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²ðò²ÊÆ  Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü 

03 ÑáõÝÇëÇ 2022Ã.                    N 181-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ¸²¸²ðºòØ²Ü  Ø²êÆÜ 

 

 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñáÕ 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 02.06.2022Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí  §ÈÇó»Ý½³íáñ-

Ù³Ý Ù³ëÇÝ¦  ÈÔÐ  ûñ»ÝùÇ 37-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ 7-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÇ ¨ 7-ñ¹ Ï»ïÇ  

å³Ñ³ÝçÝ»ñáí 

 

Ñ ñ ³ Ù ³ Û áõ Ù   » Ùª 

 

1. ¸³¹³ñ»óÝ»É Ý»ñùáÝßÛ³É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñ³Í ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ 

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ` 

 

N 
ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ 

Ñ³Ù³ñÁ 

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ 

1 
§Ê²ÌÆÎà¦ êäÀ                                                       

ù. êï»÷., ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ 4³/18 
ÞÆ-1268 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, 

Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, 

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï-ÏáÙáõÝ³É 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ  íñ³: 

 

 

 

 

Ü²Ê²ð²ð                                                                    ². ê²ð¶êÚ²Ü 
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²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü 

03 ÑáõÝÇëÇ 2022Ã.                    N 182-² 

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 

02.06.2022Ã. »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 
§Øá¹»éÝ¦ ö´À  ù. êï»÷.  

Æí³ÝÛ³Ý ÷áÕ., 1 Ýñµ. ï. 9 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï   

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý  

¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

2 
§äºîðàêÚ²Ü êîðàÚ¦ êäÀ                                  

ù. êï»÷., Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý 13/11 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï   

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý  

¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

3 
§Þ²ÐÞÆÜ¦ êäÀ ù. êï»÷., 

²µáíÛ³Ý ÷áÕ., ß»Ýù 2³/23 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï   

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý  

¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

4 
§ì. ². Ü. ¾. ÞÆÜ¦ êäÀ ²Ð 

Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³Ý, ·. ì³Ýù 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï   

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý  

¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

5 

§êØ äðà¸²ÎÞÜ¦ êäÀ                

ù. êï»÷., ²í. Æë³Ñ³ÏÛ³Ý ÷áÕ. 

ïáõÝ 3 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï   

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý  

¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում              Քրեական գործ ԸԻԴ /0101/01/20 

Քրեական գործ ԸԻԴ /0101/01/20  

Նախագահող դատավոր`  Կ.Սաղյան 

Դատավորներ`                     Լ.Ավանեսյան 

                                                Ն.Գրիգորյան 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք. Ստեփանակերտ                                                26-ին մայիսի 2022թ. 

   

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ` 

Գերագույն դատարան) վճռաբեկության  կարգով. 

          

                          նախագահությամբ՝ դատավոր             Հ․Աբրահամյանի 

                      մասնակցությամբ`դատավորներ                 Կ.Ղարայանի 

                                                                                                   Ա. Աբրահամյանի 

                                                                                Գ. Գրիգորյանի 

                                                                                Հ. Խաչատրյանի 

                         

դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ մեղադրանքի Համլետ Հայկի 

Իգիթյանի նախատեսված ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով ԸԻԴ/0101/01/20 քրեական գործով ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2022թ․ 

մարտի 16-ի որոշման դեմ ամբաստանյալ Համլետ Իգիթյանի պաշտպան 

Վ․Հայրապետյանի վճռաբեկ բողոքը,  

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը. 

Սույն՝ թիվ 183013.20 քրեական գործը, դեպքի առթիվ հարուցվել է 2020 

թվականի մայիսի 24-ին ԱՀ ոստիկանության Հադրութի ՇՈԲ ՊԲ 

տեղամասային տեսուչ, ոստիկանության կապիտան Ա․Ադամյանի կողմից՝ 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

հանցագործության հատկանիշներով։ 

2020 թվականի մայիսի 24-ին Համլետ Հայկի Իգիթյանը ձերբակալվել է։ 

ԱՀ քննչական կոմիտեի ՏՔՎ 3-րդ քննչական բաժնի քննիչ Մ. Ղահրա-

մանյանի 2020 թվականի մայիսի 25-ի որոշմամբ թիվ 183013.20 քրեական 

գործն ընդունվել է վարույթ։ 

ԱՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ ՔՎ ՀԿԳ ավագ քննիչ, երկրորդ դասի 

խորհրդական Մ. Հայրապետյանի (այսուհետ, նաև՝ Նախաքննության մարմին) 

2020 թվականի մայիսի 25-ի որոշմամբ թիվ 183013.20 քրեական գործն 

ընդունվել է վարույթ։  

Նախաքննության մարմնի 2020 թվականի մայիսի 25-ի որոշմամբ 

Կարեն Գրիշայի Դաշյանը ճանաչվել է տուժող։ 

Նախաքննության մարմնի 2020 թվականի մայիսի 27-ի որոշմամբ 

Համլետ Հայկի Իգիթյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և նրան 

մեղադրանք է առաջադրվել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով։ 

Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարանի (այսուհետ, նաև՝ Դատարան) 2020 թվականի մայիսի 27-

ի որոշմամբ բավարարվել է Նախաքննության մարմնի միջնորդությունը և 
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մեղադրյալ Համլետ Հայկի Իգիթյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց 

կիրառվել կալանավորումը 2 /երկու/ ամիս ժամկետով։ 

Նախաքննության մարմնի 2020 թվականի հունիսի 02-ի որոշմամբ Անի 

Կարենի Դանիելյանը ճանաչվել է տուժող Կարեն Գրիշայի Դաշյանի 

իրավահաջորդ։ 

Դատարանի 2020 թվականի հուլիսի 17-ի որոշմամբ բավարարվել է 

Նախաքննության մարմնի միջնորդությունը և մեղադրյալ Համլետ Հայկի 

Իգիթյանի կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացվել 2 /երկու/ ամիս 

ժամկետով։ 

Նախաքննության մարմնի 2020 թվականի օգոստոսի 28-ի որոշմամբ 

փոփոխվել է Համլետ Հայկի Իգիթյանին՝ 2020 թվականի մայիսի 25-ի 

որոշմամբ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

առաջադրված մեղադրանքը՝ հանցակազմի սուբյեկտիվ կողմի մասով։ 

Մեղադրյալ Համլետ Հայկի Իգիթյանին կրկին մեղադրանք է առաջադրվել ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցավոր 

արարք կատարելու համար, այն է՝ անուղղակի դիտավորությամբ 

ապօրինաբար մեկ ուրիշին կյանքից զրկելը։ 

Նախաքննության մարմնի 2020 թվականի օգոստոսի 28-ի որոշմամբ 

Համլետ Հայկի Իգիթյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և նրան 

մեղադրանք է առաջադրվել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով։ 

Նախաքննության մարմնի կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 03-ին 

կազմվել է մեղադրական եզրակացություն, որը հաստատվել է դատախազ 

Գ․Ամիրյանի կողմից և 2020 թվականի սեպտեմբերի 07-ին քրեական գործի 

հետ միասին ուղարկվել Դատարան։ 

2020 թվականի սեպտեմբերի 09-ին Դատարան մուտք գործած քրեական 

գործին շնորհվել է ԸԻԴ/0101/01/20 հերթական համարը։ 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմի 

հետևանքով Հադրութ քաղաքի նկատմամբ վերահսկողությունը թշնամուն 

անցնելու և քրեական գործի բնօրինակը կորսվելու պատճառով Դատարանի 

/դատավոր Ա․Ամիրջանյան/ 2020 թվականի դեկտեմբերի 09-ի որոշմամբ 

որոշվել է ԸԻԴ/0101/01/20 քրեական գործը վերականգնել։ 

2020 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Դատարան է մուտք գործել ԱՀ 

քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության վարչության պետի կողմից ուղարկված 

թիվ 183013.20 քրեական գործի պատճենը, որը Դատարանի նույն օրվա 

որոշմամբ ընդունվել է վարույթ և նշանակվել քննության։ 

2021 թվականի հուլիսի 1-ին տուժողի իրավահաջորդ Անի Կարենի 

Դանիելյանն ընդդեմ ամբաստանյալ Համլետ Հայկի Իգիթյանի հայցադիմում է 

ներկայացրել Դատարան, խնդրելով վերջինից բռնագանձել 2.000.000 /երկու 

միլիոն/ ՀՀ դրամ՝ որպես հանցագործությամբ պատճառված վնասի գումար։ 

Դատարանի 2022 թվականի հունվարի 20-ի դատավճռով Համլետ Հայկի 

Իգիթյանը մեղավոր է ճանաչվել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-

ին մասով նախատեսված հանցագործությունը կատարելու մեջ և նրա 

նկատմամբ նշանակվել է պատիժ՝ ազատազրկում 9 /ինը/ տարի ժամկետով։ 

Պատժի կրման սկիզբ է հաշվվել 2020 թվականի մայիսի 24-ը, իսկ խափանման 

միջոցը՝ կալանավորումը, թողնվել է անփոփոխ՝ մինչև դատավճիռն ի կատար 

ածելը։ 

Համլետ Հայկի Իգիթյանից հօգուտ տուժողի իրավահաջորդ Անի 

Կարենի Դանիելյանի բռնագանձվել է 654.000 /վեց հարյուր հիսունչորս 

հազար/ ՀՀ դրամ՝ որպես հուղարկավորության հետ կապված անհրաժեշտ 

ծախսերի հատուցում։ Քաղաքացիական հայցի մնացած մասը թողնվել է 

առանց քննության։ 

Վերոնշյալ դատավճռի դեմ 2022 թվականի փետրվարի 21-ին վերաքննիչ 

բողոք է բերել ամբաստանյալի շահերի պաշտպան Վլադիմիր 

Հայրապետյանը։ 
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Վերաքննիչ դատարանի 2022 թվականի փետրվարի 24-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատաքննության։ 

Վերաքննիչ դատարանի 2022 թվականի մարտի 16-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքը մերժվել է․ ԸԻԴ/0101/01/20 քրեական գործով Դատարանի 

2022 թվականի հունվարի 20-ի դատավճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ։ 

 Վերաքննիչ դատարանի վերոնշյալ որոշման դեմ 2022 թվականի 

ապրիլի 19-ին վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել ամբաստանյալ Համլետ 

Իգիթյանի պաշտպան Վլադիմիր Հայրապետյանը: 

 Գերագույն դատարանի 2022 թվականի մայիսի 05-ի որոշմամբ վճռաբեկ 

բողոքն ընդունվել է վարույթ։  

 Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել։ 

  

2. Վճռաբեկ բողոքի  քննության համար էական նշանակություն ունեցող 

փաստերը. 

 Ըստ մեղադրական եզրակացության՝ Համլետ Հայկի Իգիթյանը ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասով մեղադրվում է այն բանում, 

որ նա, 2020 թվականի մայիսի 23-ին՝ ժամը 05։30-ից մինչև 09։00-ն ընկած 

ժամանակահատվածում, գտնվելով ալկոհոլային հարբածության վիճակում, 

Հադրութի շրջանի վարչական տարածքի «Մարջանլու» կոչվող տեղամասում 

գտնվող «Ռեֆսիդ» ՍՊ ընկերությանը պատկանող գյուղատնտեսական 

բազայի բակում, կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանության մեջ է մտել 

նույն ընկերության բանվոր, Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքի բնակիչ 

Կարեն Գրիշայի Դաշյանի հետ, որի ընթացքում Հ․Իգիթյանը, գիտակցելով իր 

կողմից ուրիշի կյանքի համար վտանգավոր արարք կատարելը և 

միաժամանակ նախատեսելով Կ․Դաշյանին կյանքից զրկելու իրական 

հնարավորությունը, իր հասցեին հնչեցվող անցենզուր հայհոյանքները 

դադարեցնելու նպատակով, ապօրինաբար Կ․Դաշյանին կյանքից զրկելու 

դիտավորությամբ, ձեռքերով և փայտով հարվածներ է հասցրել վերջինիս գլխի 

տարբեր հատվածներին՝ պատճառելով նրա առողջությանը գանգուղեղային 

բաց վնասվածքի, գլխուղեղի ձախ կիսագնդի ընդարձակ արյունահավաքի, 

գլխուղեղի արյունազեղման, գանգի թաղի և հիմի կոտրվածքների ձևով 

մարմնական վնասվածքներ, ինչից հետո չցանկանալով, սակայն 

գիտակցաբար թույլ է տվել իր նախատեսած հետևանքների առաջացումը, և 

արդյունքում Մարտունու շրջանային բուժմիավորում տեղափոխված 

Կ․Դաշյանը մահացել է։ 
  

3. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը. 

 Վճռաբեկ բողոքը բերվել է նյութական և դատավարական իրավունքի 

նորմերի խախտման հիմքերով։ 

Ստորադաս դատարանները խախտել են ԱՀ Սահմանադրության 71-րդ,                    

78-րդ, 79-րդ և 80-րդ հոդվածների, ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-

ին կետի, ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի, 7-րդ 

հոդվածի 2-րդ կետի, 23-րդ, 25-րդ հոդվածների, 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-

րդ կետի, 134-րդ հոդվածի 1-ին կետի, 136-րդ, 137-րդ, 319-րդ, 370-րդ, 372-րդ, 

377-րդ, 378-րդ հոդվածների, 379-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերի 

պահանջները, որի արդյունքում թույլ է տրվել առերևույթ դատական սխալ, 

որն էլ ազդել է գործի ելքի վրա: 

Նշված պնդումը բողոք բերած անձը հիմնավորում է հետևյալ 

փաստարկներով. 

Ըստ բողոքի հեղինակի՝ գործի ողջ դատաքննության ընթացքում 

պաշտպանական կողմը ներկայացված գրավոր միջնորդություններով, 

դիմումներով և պաշտպանական ճառով, այդ թվում բանավոր, ինչպես նաև 

ամբաստանյալի ցուցմունքով հայտնել է, որ սույն քրեական գործը և 

ամբաստանյալին առաջադրված մեղադրանքն անհիմն է։ 
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Բողոքաբերի կարծիքով՝ առկա չէ գործով ձեռքբերված որևէ փաստա-

կան տվյալ, որից կարելի է եզրակացնել, որ տուժողի գլխին հարվածել է 

Հ․Իգիթյանը, քանի որ ենթադրյալ դեպքին որևէ մեկն ականատես չի եղել, իսկ 

դրանից զատ էլ որևէ հիմք առկա չէ փաստելու, որ ինչ որ եղանակով ու 

առարկայով տուժողի գլխին հարված է եղել կամ գոյություն չունեցող իրեղեն 

ապացույցի նկարներում պատկերված առարկաներից որով է ենթադրաբար 

հարված հասցվել տուժողի գլխին, եթե իհարկե ինչ որ առարկայով է հարված 

եղել։ 

Ըստ բողոքաբերի, Հ․Իգիթյանին վերագրված արարքի իրավաբանական 

որակումը սխալ է այն համատեքստում, որ ըստ էության մեղադրանքի 

հիմքում դրված որևէ ապացույց՝ դա լինի վկայի ցուցմունք, իրեղեն ապացույց, 

թե գրավոր այլ ապացույց, ակնհայտ և թեկուզ անուղղակի չի վկայում որևէ 

եղանակով սպանության մասին, դա ըստ մեղադրանքի և դրա հիման վրա 

պատրաստված գործի նյութերի, որը նախ չի վկայում սպանության ու դրա-

նում ամբաստանյալի առնչության մասին, իսկ պայմանական դիտարկման 

պարագայում էլ, Հ․Իգիթյանի արարքը ենթակա չէ սպանություն որակելու։ 

Բողոքաբերը նաև նշել է, որ տուժող Կ. Դաշյանն ու ամբաստանյալ 

Հ․Իգիթյանը մտերիմ են եղել, հարաբերություններն ընկերական են եղել, նույն 

կացարանում մնացել, միասին սնվել ու աշխատել են, որևէ առիթ կամ հիմք չի 

եղել Կ. Դաշյանին կյանքից զրկելու համար, ուստի և անհիմն է մեղադրական 

եզրակացությունում, այնուհետև բողոքարկվող դատավճռում նշված 

փաստական հիմքերի հիման վրա Հ․Իգիթյանի մեղադրանքը կամ ենթադրյալ 

արարքը անուղղակի դիտավորությամբ սպանություն որակելը։  

Բողոքաբերը մի շարք միջնորդություններում նշել է, և Հ․Իգիթյանն էլ 

պնդել է, որ նա Կ. Դաշյանին այնպիսի մարմնական վնասվածք չի պատճառել, 

ինչի հետևանքով անձը կմահանար, իսկ եթե պայմանականորեն համարենք, 

որ նկարագրված վնասվածքները տուժողին հասցրել է Հ․Իգիթյանը և դրա 

հետևանքով է հետագայում անձը մահացել, ապա այս դեպքում ևս առկա չէ ու 

չի կարող սպանության մասին խոսք լինել, քանի որ նման պարագայում ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի հատկանիշներով պետք է մեղադրանք 

առաջադրվի, այն պարզ պատճառով, որ եթե քննիչի արձանագրած տվյալներն 

ուսումնասիրում ենք, ենթադրյալ վեճի ժամանակ Հ․Իգիթյանն է զինվորներից 

օգնություն խնդրել, որպեսզի գան և օգնեն տուժողին հանգստացնել, նրան մի 

քանի անգամ ուղեկցել է ջրի մոտ, որպեսզի լվացվի և սթափվի, ոչ սթափ 

վիճակից դուրս հանելու համար, զինվորները ևս օգնություն են ցուցաբերել 

տուժողին, որից հետո ըստ վկաների, տուժողն իր ոտքով և առանց գլխից 

արյունահոսելու և գիտակցությունը տեղը վերադարձել է իր տեղակայման 

վայր։ 

Բողոքաբերի կարծիքով՝ դատական ակտը կայացվել է անձամբ 

ականատես չեղած վկաների ցուցմունքների հիման վրա։ Վկաների 

ցուցմունքներում հայտնած տեղեկությունները ժամանակագրական առումով 

չեն համապատասխանել մեկը մյուսին, ինչպես նաև հիվանդանոցից 

ոստիկանություն ներկայացված հաղորդմանը։ 

Բողոքաբերը պնդում է, որ նշված հակասությունները վերացված չեն 

դեպքի օրվա ժամանակահատվածի, հանգամանքների, վնասվածքների 

տեղակայման, առաջացման պատճառների մասով, դրանցում Հ․Իգիթյանի 

առնչություն ունենալը պարզված ու հաստատված չէ, ուստի, առաջացել են մի 

շարք չփարատված կասկածներ։  

Ելնելով վերոգրյալից, բողոքաբերը խնդրել է բողոքարկվող մասով 

բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 2022 թվականի մարտի 16-ի որոշումն ու 

փոփոխել, կայացնել դատական ակտ, որով կճանաչվի և կհռչակվի Համլետ 

Իգիթյանի անմեղությունը՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով նախատեսված հանցանքի կատարման մեջ կամ համապատասխան 

հիմքերի առկայության պայմաններում գործն ուղարկել նոր քննության։  
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4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահան-

գումը. 

 Սույն գործով Գերագույն դատարանի առջև բարձրացված իրավական 

հարցը հետևյալն է. հիմնավո՞ր են արդյոք ամբաստանյալ Հ. Իգիթյանի 

արարքում ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

/ապօրինաբար մեկ ուրիշին դիտավորությամբ կյանքից զրկելը/ 

նախատեսված հանցակազմի հատկանիշների առկայության վերաբերյալ 

ստորադաս դատարանների հետևությունները: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝    

«Սպանությունը՝ ապօրինաբար մեկ ուրիշին դիտավորությամբ կյանքից 

զրկելն է (...)»: 

Սուբյեկտիվ կողմից սպանության հանցակազմը բնութագրվում է միայն 

դիտավորյալ մեղքի ձևով, որը կարող է լինել ինչպես ուղղակի, այնպես էլ 

անուղղակի: Ուղղակի դիտավորության դեպքում հանցավորը գիտակցում է, 

որ ուրիշի կյանքի համար վտանգավոր արարք է կատարում, նախատեսում է 

մարդուն կյանքից զրկելու հնարավորությունը կամ անխուսափելիությունը և 

ցանկանում տուժողին մահ պատճառել: Անուղղակի դիտավորության 

դեպքում անձը գիտակցում է, որ ուրիշի կյանքի համար վտանգավոր արարք է 

կատարում, նախատեսում է մարդուն կյանքից զրկելու հնարավորությունը, չի 

ցանկանում, բայց գիտակցաբար թույլ է տալիս տուժողի մահվան 

առաջացումը կամ անտարբերություն է դրսևորում այդ հետևանքի 

նկատմամբ:  

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝  

«1. Դիտավորությամբ մեկ ուրիշին մարմնական վնասվածք 

պատճառելը կամ առողջությանն այլ վնաս պատճառելը, որը վտանգավոր է 

կյանքի համար կամ առաջացրել է տեսողության, խոսքի, լսողության կամ 

որևէ օրգանի կամ օրգանի ֆունկցիայի կորուստ կամ արտահայտվել է դեմքի 

անջնջելի այլանդակմամբ, ինչպես նաև կյանքի համար վտանգավոր այլ վնաս 

է պատճառվել առողջությանը կամ առաջացրել է դրա քայքայում՝ զուգորդված 

ընդհանուր աշխատունակության ոչ պակաս, քան մեկ երրորդի կայուն 

կորստով կամ հանցավորի համար ակնհայտ մասնագիտական աշխատունա-

կության լրիվ կորստով կամ առաջացրել է հղիության ընդհատում, հոգեկան 

հիվանդություն, թմրամոլությամբ կամ թունամոլությամբ հիվանդացում՝ (...): 

2.  Նույն արարքը, որը կատարվել է՝ (...) 

13) անզգուշությամբ առաջացնելով տուժողի մահ՝ (...)»: 

Անդրադառնալով մեղքի երկու ձևով կատարվող հանցագործություն-

ների առանձնահատկություններին, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, 

որ հանցավորի դիտավորության մեջ ընդգրկված և նրա համար ցանկալի 

հետևանքի նկատմամբ դրսևորվում է դիտավորություն (ուղղակի կամ 

անուղղակի), մինչդեռ, դրա արդյունքում առաջացող ոչ անմիջական, առավել 

ծանր հետևանքի նկատմամբ՝ անզգուշություն՝ հանցավոր 

ինքնավստահության կամ անփութության տեսքով, որն էլ հիմնական 

հանցակազմը վեր է ածում ծանրացնող հանգամանքով հանցակազմի: 

Հետևաբար, հետևանքի նկատմամբ անձի սուբյեկտիվ վերաբերմունքի 

բացահայտումն էական նշանակություն ունի մեղքի երկու ձևով կատարվող 

հանցանքները բացառապես դիտավորությամբ կամ բացառապես 

անզգուշությամբ կատարվող հանցագործություններից սահմանազատելու և 

արարքը ճիշտ որակելու հարցում ու հանրորեն վտանգավոր հետևանքի  

(մահվան) նկատմամբ անձի դրսևորած սուբյեկտիվ վերաբերմունքը պարզելու 

և արարքին ճիշտ քրեաիրավական գնահատական տալու հարցում կարևոր է 

գործի փաստական հանգամանքների համակողմանի վերլուծությունը՝ 

հատկապես ուշադրություն դարձնելով արարքի կատարման եղանակին և 

օգտագործվող գործիքներին, մարմնական վնասվածքների քանակին, 

բնույթին, տեղակայմանը և այլն: 
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Սույն գործի նյութերի ուսումնասիրությունից երևում է, որ Հ.Իգիթյանին 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասով մեղադրանք է 

առաջադրվել այն բանի համար, որ նա, 2020 թվականի մայիսի 23-ին՝ ժամը 

05։30-ից մինչև 09։00-ն ընկած ժամանակահատվածում, գտնվելով 

ալկոհոլային հարբածության վիճակում, Հադրութի շրջանի վարչական 

տարածքի «Մարջանլու» կոչվող տեղամասում գտնվող «Ռեֆսիդ» ՍՊ 

ընկերությանը պատկանող գյուղատնտեսական բազայի բակում, կենցաղային 

հարցերի շուրջ վիճաբանության մեջ է մտել նույն ընկերության բանվոր, 

Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքի բնակիչ Կարեն Գրիշայի Դաշյանի 

հետ, որի ընթացքում Հ.Իգիթյանը, գիտակցելով իր կողմից ուրիշի կյանքի 

համար վտանգավոր արարք կատարելը և միաժամանակ նախատեսելով 

Կ.Դաշյանին կյանքից զրկելու իրական հնարավորությունը, իր հասցեին 

հնչեցվող անցենզուր հայհոյանքները դադարեցնելու նպատակով, 

ապօրինաբար Կ.Դաշյանին կյանքից զրկելու դիտավորությամբ, ձեռքերով և 

փայտով հարվածներ է հասցրել վերջինիս գլխի տարբեր հատվածներին՝ 

պատճառելով նրա առողջությանը գանգուղեղային բաց վնասվածքի, 

գլխուղեղի ձախ կիսագնդի ընդարձակ արյունահավաքի, գլխուղեղի 

արյունազեղման, գանգի թաղի և հիմի կոտրվածքների ձևով մարմնական 

վնասվածքներ, ինչից հետո չցանկանալով, սակայն գիտակցաբար թույլ է տվել 

իր նախատեսած հետևանքների առաջացումը և արդյունքում Մարտունու 

շրջանային բուժմիավորում տեղափոխված Կ.Դաշյանը մահացել է։ 

Բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում ստուգման 

ենթարկելով քրեական գործի փաստական հանգամանքների բացահայտման և 

քրեական օրենքի կիրառման ճշտությունը, գործը քննելիս և լուծելիս 

քրեադատավարական օրենքի պահանջների պահպանումը, ինչպես նաև 

ուսումնասիրության և գնահատման ենթարկելով քրեական գործում առկա 

նյութերը՝ Գերագույն դատարանը հանգում է հետևության, որ ստորադաս 

դատարաններն ամբաստանյալ Հ.Իգիթյանի մեղավորության վերաբերյալ 

հանգել են ճիշտ հետևության: Մասնավորապես, Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է, որ Հ.Իգիթյանի մեղքը՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով մեղսագրված արարքում հաստատված է, իսկ 

բողոքաբերի պատճառաբանությունները հերքվում են սույն գործով 

հետազոտված հետևյալ ապացույցների համակցությամբ՝ 2020 թվականի 

մայիսի 23-ի դեպքի վայրի զննության արձանագրությամբ, 2020 թվականի 

մայիսի 26-ի քննչական փորձարարություն կատարելու մասին 

արձանագրությամբ, 2020 թվականի հունիսի 06-ի թիվ 51/դ դատաբժշկական 

փորձաքննության եզրակացությամբ, ԱՀ դատաբժշկական 

փորձաքննությունների բյուրոյի փորձագետ Գ.Մաղաքելյանի ցուցմունքով, 

դատաբժշկական փորձաքննության 2020 թվականի հունիսի 06-ի թիվ 499, 

դատակենսաբանական փորձաքննության 2020 թվականի օգոստոսի 06-ի թիվ 

39, դատահոգեբանական և դատահոգեբուժական փորձաքննության 2020 

թվականի օգոստոսի 24-ի թիվ 51/20 եզրակացություններով, անձի 

սթափության վիճակի զննության 2020 թվականի մայիսի 24-ի 

արձանագրությամբ, նախաքննության մարմնի 2020 թվականի օգոստոսի 21-ի՝ 

առարկաներն իրեղեն ապացույց ճանաչելու և քրեական գործի նյութերին 

կցելու մասին որոշմամբ, վկաներ Վ.Սևյանի, Վ.Արզանգուլյանի, Ն.Աբաղյանի, 

Ե.Ֆիլյանի, Գ.Բաբայանի, Բ.Աղաբեկյանի, Վ.Ալեքսանյանի, 

Վ.Հարությունյանի, Ա.Երանոսյանի, Հ.Թովմասյանի ցուցմունքներով, մեղադր-

յալ Հ.Իգիթյանի և Ն.Աբաղյանի առերես հարցաքննության արձանագրությամբ: 

 Միևնույն ժամանակ, Գերագույն դատարանը հարկ է համարում 

ընդգծել, որ տուժող Կ.Դաշյանին պատճառված մարմնական վնասվածքների 

քանակը, բնույթը և տեղակայումը (գանգի թաղի և հիմի կոտրվածքները և 

այլն) ևս վկայում են այն մասին, որ ամբաստանյալը գիտակցել է իր արարքի 

հանրային վտանգավորությունը, նախատեսել է տուժողին մահ պատճառելու 

առնվազն իրական հնարավորությունը, ինչն արդեն իսկ բացառում է 
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հանրորեն վտանգավոր հետևանքների նկատմամբ անզգույշ մեղքի ձևի 

առկայությունն ու ամբաստանյալի ենթադրյալ դրական վարքագիծը՝ 

զինվորներից օգնություն խնդրելը, տուժողին ջրի մոտ ուղեկցելը վերը նշված 

փաստական տվյալների ամբողջության համատեքստում՝ չեն կարող 

բավարար լինել սպանության դիտավորությունը բացառելու համար: 

 Ընդհանրացնելով վերը նշված կատարված վերլուծությունը՝ Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է, որ ամբաստանյալ Հ. Իգիթյանի արարքում ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

հանցակազմի հատկանիշների առկայության վերաբերյալ ստորադաս 

դատարանների հետևությունները հիմնավոր են, ու Վերաքննիչ դատարանը, 

սույն գործով դատական ակտ կայացնելիս, թույլ չի տվել 

քրեադատավարական օրենքի խախտում: Հետևաբար, ներկայացված 

վճռաբեկ բողոքը պետք է մերժել և ամբաստանյալ Հ.Իգիթյանի պաշտպան 

Վ.Հայրապետյանի բողոքի վերաբերյալ Վերաքննիչ դատարանի 2022 

թվականի մարտի 16-ի որոշումը թողնել օրինական ուժի մեջ: 

Ելնելով շարադրված պատճառաբանություններից և ղեկավարվելով 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 436-րդ, 438-րդ և 440-րդ 

հոդվածներով,  Գերագույն դատարանը  

 

Ո  Ր  Ո  Շ  Ե  Ց 

 

1. ԸԻԴ/0101/01/20 քրեական գործով ամբաստանյալ Համլետ Իգիթյանի 

պաշտպան Վ.Հայրապետյանի վճռաբեկ բողոքը մերժել: ԱՀ վերաքննիչ 

դատարանի 2022 թվականի մարտի 16-ի որոշումը թողնել օրինական ուժի 

մեջ: 

 2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլի-

ճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝  Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություն Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ 

 ստորագրություն Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

  Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում                    Քրեական գործ ԸԻԴ/0101/01/20 

Նախագահող դատավոր`   Կ.Սաղյան 

 Դատավորներ`                    Լ.Ավանեսյան  

                                    Ն.Գրիգորյան 

 

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ 

 

ք.Ստեփանակերտ                                  26-ին մայիսի 2022 թվական 

 

1. ԸԻԴ/0101/01/20 քրեական գործի փաստական կազմը. 

Համլետ Հայկի Իգիթյանը մեղադրվում է այն բանում, որ նա 2020 

թվականի մայիսի 23-ին, ժամը՝ 05:30-ից մինչև 09:00-ն ընկած 

ժամանակահատվածում, գտնվելով ալկոհոլային հարբածության վիճակում, 

Հադրութի շրջանի վարչական տարածքի «Մարջանլու» կոչվող տեղամասում 

գտնվող «Ռեֆսիդ» ՍՊ ընկերությանը պատկանող գյուղատնտեսական 

բազայի բակում կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանության մեջ է մտել նույն 

ընկերության բանվոր, Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքի բնակիչ Կարեն 

Գրիշայի Դաշյանի հետ, որի ընթացքում Հ.Հ.Իգիթյանը, գիտակցելով իր 

կողմից ուրիշի կյանքի համար վտանգավոր արարք կատարելը և 

միաժամանակ նախատեսելով Կ.Գ.Դաշյանին կյանքից զրկելու իրական 

հնարավորությունը, իր հասցեին հնչեցվող անցենզուր հայհոյանքները 

դադարեցնելու նպատակով, ապօրինաբար Կ.Գ.Դաշյանին կյանքից զրկելու 

դիտավորությամբ, ձեռքերով և փայտով հարվածներ է հասցրել վերջինիս գլխի 

տարբեր հատվածներին՝ պատճառելով նրա առողջությանը գանգուղեղային 

բաց վնասվածքի, գլխուղեղի ձախ կիսագնդի ընդարձակ արյունահավաքի, 

գլխուղեղի արյունազեղման, գանգի թաղի և հիմի կոտրվածքների ձևով 

մարմնական վնասվածքներ, ինչից հետո չցանկանալով, սակայն 

գիտակցաբար թույլ է տվել իր նախատեսած հետևանքների առաջացումը և 

արդյունքում Մարտունու շրջանային բուժմիավորում տեղափոխված 

Կ.Գ.Դաշյանը մահացել է: 

Այսինքն, Հ.Իգիթյանին վերագրվել է հետևյալ արարքի կատարումը՝ նա 

ձեռքերով և փայտով հարվածներ է հասցրել Կ.Դաշյանի գլխի տարբեր 

հատվածներին, որի արդյունքում, Կ.Դաշյանին պատճառվել են հետևյալ 

վնասվածքները՝ 

ա) գանգուղեղային բաց վնասվածք, 

բ) գլխուղեղի ձախ կիսագնդի ընդարձակ արյունահավաք, 

գ) գլխուղեղի արյունազեղում, 

դ) գանգի թաղի և հիմի կոտրվածք: 

Ըստ 06.06.2020թ. թիվ 51/դ դատաբժշկական փորձաքննության 

եզրակացության և ԱՀ դատաբժշկական փորձաքննությունների բյուրոյի 

փորձագետ Գեորգի Մուխանի Մաղաքելյանի ցուցմունքի՝ տուժողի մահը վրա 

է հասել գլխուղեղի արյունազեղումից: 

 

2. Դատական ատյանների դիրքորոշումները քրեական գործով. 

Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարանը (այսուհետ՝ Առաջին ատյանի դատարան) հիմնավորված 

է համարել առաջադրված մեղադրանքը և գտել, որ քրեական գործում առկա 

ապացույցներով հնարավոր է հստակ եզրահանգում անել այն մասին, որ 

ամբաստանյալը կատարել է իրեն վերագրված արարքը, ընդ որում՝ նա 

գիտակցել է իր կողմից ուրիշի կյանքի համար վտանգավոր արարք կատարելը 

և միաժամանակ նախատեսել է Կ.Գ.Դաշյանին կյանքից զրկելու իրական 

հնարավորությունը և չցանկանալով, գիտակցաբար թույլ է տվել իր 
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նախատեսած հետևանքների առաջացումը: Այսինքն, նրա կատարած արարքը 

համապատասխանում է ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածով 

նախատեսված հանցագործության (սպանություն) հատկանիշներին: 

Ամբաստանյալ Հ.Իգիթյանի պաշտպան Վ.Հայրապետյանը բողոքարկել 

է կայացված դատավճիռը հետևյալ հիմքերով՝ Առաջին ատյանի դատարանը 

ճիշտ չի կիրառել քրեական օրենքը, գործի փաստական հանգամանքների 

մասին դատական ակտում շարադրված հետևությունները չեն համապա-

տասխանում Առաջին ատյանի դատարանում հետազոտված ապացույցներին, 

առկա է քրեական և քրեադատավարական օրենքի էական խախտում, որը 

հանգեցրել է ծանր հետևանքների, իր պաշտպանյալին վերագրված արարքի 

իրավաբանական որակումը սխալ է, մեղադրանքի հիմքում դրված որևէ 

ապացույց՝ լինի դա վկայի ցուցմունք, իրեղեն ապացույց կամ գրավոր այլ 

ապացույց, ակնհայտ և թեկուզ անուղղակի չի վկայում որևէ եղանակով 

սպանության մասին: 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանը մերժել է վերաքննիչ բողոքը՝ արձանագրե-

լով, որ Առաջին ատյանի դատարանում հետազոտված հետևյալ ապացույց-

ների համակցությունից՝ 23.05.2020թ. դեպքի վայրի զննության արձանագրու-

թյուն, 26.05.2020թ. քննչական փորձարարություն կատարելու մասին արձա-

նագրություն, 06.06.2020թ. թիվ 51/դ դատաբժշկական փորձաքննության եզրա-

կացություն, ԱՀ դատաբժշկական փորձաքննությունների բյուրոյի փորձագետ 

Գեորգի Մուխանի Մաղաքելյանի ցուցմունք, դատաբժշկական փորձաքննու-

թյուն 06.06.2020թ. թիվ 499, դատակենսաբանական փորձաքննության 

06.08.2020թ. թիվ 39, դատահոգեբանական և դատահոգեբուժական փորձաքն-

նության 24.08.2020թ. թիվ 51/20 եզրակացություններ, անձի սթափության 

վիճակի զննության 24.05.2020թ. արձանագրություն, նախաքննության մարմնի 

2020թ. օգոստոսի 21-ի՝ առարկաներն իրեղեն ապացույց ճանաչելու և 

քրեական գործի նյութերին կցելու մասին որոշում, վկաների ցուցմունքներ, 

մեղադրյալի և վկաների առերես հարցաքննության արձանագրություններ, 

բխում է, որ ամբաստանյալ Հ.Իգիթյանը, գտնվելով ալկոհոլային հարբածու-

թյան վիճակում, գիտակցելով իր կողմից ուրիշի կյանքի համար վտանգավոր 

արարք կատարելը և միաժամանակ նախատեսելով Կ.Դաշյանին կյանքից 

զրկելու իրական հնարավորությունը, ապօրինաբար Կ.Դաշյանին կյանքից 

զրկելու դիտավորությամբ, ձեռքերով և փայտով հարվածներ է հասցրել 

վերջինիս գլխի տարբեր հատվածներին, պատճառելով նրա առողջությանը 

գանգուղեղային բաց վնասվածքի, գլխուղեղի ձախ կիսագնդի ընդարձակ 

արյունահավաքի, գլխուղեղի արյունազեղման, գանգի թաղի և հիմի 

կոտրվածքների ձևով մարմնական վնասվածքներ, ինչից հետո չցանկանալով, 

սակայն գիտակցաբար թույլ է տվել իր կողմից նախատեսված հետևանքների 

առաջացումը, ինչի հետևանքով Մարտունու շրջանային բուժմիավորում 

տեղափոխված Կ.Դաշյանը մահացել է: 

Ամբաստանյալի պաշտպան Վ.Հայրապետյանը վճռաբեկության կարգով 

բողոքարկել է ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշումը՝ նշելով, որ Հ.Իգիթյանի 

արարքներում որևէ հանցակազմ առկա չէ, ենթադրյալ արարքը կատարած 

լինելու մասով գործում չկան վերաբերելի, հավաստի և փոխկապակցված 

ապացույցներ: Պարզված չէ տուժողի մահվան պատճառը, հանգամանքները, 

դրանցում Հ.Իգիթյանի առնչությունը, ենթադրյալ հանցագործության գործիքը 

և այլ անհրաժեշտ փաստական տվյալներ, որոնց առկայության և 

փոխկապակցվածության հիման վրա է միայն հնարավոր հանգել 

մեղադրական դատավճիռ կայացնելու մասին եզրահանգման: Ավելին, եթե 

գործի փաստերի ու փաստական հանգամանքների հիման վրա քրեական 

վարույթն իրականացնող մարմինը առերևույթ հետևության հանգեր, որ 

Հ.Իգիթյանի արարքներում առկա է հանցակազմ, ապա այն կարող էր որակվել 

միայն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածով: 

Գերագույն դատարանը, քննելով վարույթ ընդունված վճռաբեկ բողոքը, 

դատական կազմի մեծամասնությամբ գտել է, որ այն անհիմն է, ուստի 
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ստորադաս դատարանների կայացրած դատական ակտերը պետք է թողնել 

օրինական ուժի մեջ: Նման դիրքորոշումը փաստարկվել է ԱՀ վերաքննիչ 

դատարանի կայացրած դատական ակտում ներառված եզրահանգումների 

արտացոլման և հետևյալ հիմնավորման հանրագումարով. «…տուժող 

Կ.Դաշյանին պատճառված մարմնական վնասվածքների քանակը, բնույթը և 

տեղակայումը (գանգի թաղի և հիմի կոտրվածքները և այլն) ևս վկայում է այն 

մասին, որ ամբաստանյալը գիտակցել է իր արարքի հանրային 

վտանգավորությունը, նախատեսել է տուժողին մահ պատճառելու առնվազն 

իրական հնարավորությունը, ինչն արդեն իսկ բացառում է հանրորեն 

վտանգավոր հետևանքների նկատմամբ անզգույշ մեղքի ձևի առկայությունը 

ու ամբաստանյալի ենթադրյալ դրական վարքագիծը՝ զինվորներից օգնություն 

խնդրելը, տուժողին ջրի մոտ ուղեկցելը վերը նշված փաստական տվյալների 

ամբողջության համատեքստում՝ չեն կարող բավարար լինել սպանության 

դիտավորությունը բացառելու համար»: 

 

3. Հատուկ կարծիք հայտնած դատավորների դիրքորոշումը. 

Համաձայն չլինելով ԸԻԴ/0101/01/20 քրեական գործով ԱՀ Գերագույն 

դատարանի դատական կազմի մեծամասնության կողմից 2022 թվականի 

մայիսի 26-ին ընդունված որոշման պատճառաբանական և եզրափակիչ 

մասերի հետ դատական կազմի դատավորներ Հ.Աբրահամյանը և 

Հ.Խաչատրյանը ներկայացնում են սույն հատուկ կարծիքը: Այսպես. 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 432-րդ հոդվածի 1-ին մասը 

սահմանել է, որ քրեական գործով ներկայացված վճռաբեկ բողոքը քննվում է 

դրա հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում: 

 Նշվածի համատեքստում անհրաժեշտ է արձանագրել, որ սույն 

քրեական գործով ներկայացված վճռաբեկ բողոքը պարունակում է երկու 

ինքնուրույն հիմք, որոնցից մեկն առնչվում է ապացույցների և ապացուցման 

դատավարական, իսկ մյուսը՝ արարքի որակման քրեաիրավական 

ինստիտուտներին: 

Փաստելով, որ ապացույցների և ապացուցման ինստիտուտի 

վերաբերյալ ԱՀ Գերագույն դատարանն արդեն իսկ ունի նախադեպային 

որոշում (ԸԻԴ/0143/01/13 քրական գործով 2014 թվականի փետրվարի 21-ի 

որոշում), գտնում ենք, որ սույն վարույթի շրջանակներում նախ անհրաժեշտ է 

բացահայտել արարքի քրեաիրավական որակման ինստիտուտի էությունը, 

դրա շրջանակներում՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածով և 111-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 13-րդ կետով նախատեսված հանցագործությունների 

քրեաիրավական նկարագիրը, իսկ այնուհետ՝ արտահայտված իրավական 

դիրքորոշումների լույսի ներքո դիտարկել ստորադաս դատարանների կայաց-

րած դատական ակտերի հիմնավորվածությունն ու 

պատճառաբանվածությունը: 

Պետության քրեական քաղաքականության արդյունավետ իրականաց-

ման և քրեաիրավական սկզբունքների անխոչընդոտ իրացման տեսանկյունից 

կարևորագույն նշանակություն ունի հանցավոր արարքների հստակ և ճշգրիտ 

որակումը: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի համաձայն՝ քրեական 

պատասխանատվության միակ հիմքը հանցանք, այսինքն՝ այնպիսի արարք 

կատարելն է, որն իր մեջ պարունակում է քրեական օրենքով նախատեսված 

հանցակազմի բոլոր հատկանիշները:  

Մեջբերված իրավակարգավորումից հետևում է, որ հանցավորին քրեա-

կան պատասխանատվության ենթարկելու և վերջինիս պատասխանատվու-

թյան բովանդակությունն ու ծավալը որոշելու համար անհրաժեշտ է 

անպայմանորեն պարզել և մատնանշել խախտված քրեաիրավական արգելքը 

և այդ արգելքը պարունակող հանցակազմի այն բոլոր հատկանիշները, որոնց 

համապատասխանում է անձի կատարածը: Այդպիսի նպատակին հասնելը 

հնարավոր է դառնում հանցագործությունների որակման միջոցով: Արարքի 
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քրեաիրավական ճշգրիտ որակումն արդարադատության անկյունաքարերից 

մեկն է: Հետևաբար, հանցագործությունների սխալ որակումը խարխլում է ար-

դարադատության հիմքերը, հանգեցնում քրեական օրենքի ոչ նպատակային 

կիրառման, ինչն էլ իր հերթին՝ հասարակական կյանքի արհեստական 

քրեականացման (կրիմինալացման): Ավելին, հանցագործությունների սխալ 

որակման բացասական հետևանքները շոշափում են ոչ միայն կոնկրետ 

քրեական գործով անցնող անձանց իրավունքները, ազատություններն ու 

օրինական շահերը, այլև բացասաբար են ազդում ամբողջ արդարադատու-

թյան համակարգի հեղինակության վրա, արգելակում են քրեաիրավական և 

քրեադատավարական սկզբունքների իրացումն ու խնդիրների լուծումը: Այս 

ամենն էլ ի վերջո հանգեցնում է պետության քրեական քաղաքականության ոչ 

ճիշտ և անարդյունավետ իրականացմանը՝ դրան բնորոշ խիստ բացասական 

հետևանքներով: 

Քրեական իրավունքի դոկտրինում և դատական պրակտիկայում 

հանցակազմը՝ որպես հանցագործության օրենսդրական կեցության ձև, 

բնորոշվում է որպես հանրորեն վտանգավոր արարքի՝ քրեական օրենսգրքով 

սահմանված օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հատկանիշների համակցություն, որոնց 

առկայությունը թույլ է տալիս տվյալ հանրորեն վտանգավոր արարքը 

ճանաչել որպես հանցագործություն:  

Հարկ է նշել, որ արարքի քրեաիրավական որակման գործընթացում 

հանցակազմի նշանակությունը չափազանց մեծ է: Հանցագործությունները 

որակելիս պետք է վեր հանվի և հաստատվի հանցակազմի ու կատարված 

արարքի հատկանիշների համապատասխանությունը, քանի որ արդեն իսկ 

հանցակազմի հատկանիշների նույնականացումը բավարար է արարքում 

հանցագործության առկայությունը հավաստելու համար: Հանցակազմն այն 

գործիքն է, որը թույլ է տալիս որոշել տվյալ հանրորեն վտանգավոր արարքի 

իրավաբանական կառուցվածքը և կատարել եզրահանգում այն մասին, որ 

կատարվածը հանցագործություն է: Ձևավորելով իրավաբանական 

նշանակություն ունեցող հատկանիշների հստակ, որոշակի համակարգ, 

հանցակազմը պարզեցնում է հանցագործությունների որակման գործընթացը, 

անգամ, եթե այդ հատկանիշները չեն սահմանափակվում միայն քրեական 

օրենքի հոդվածի դիսպոզիցիայում, այլ ամրագրվում են դրա բլանկետային 

հատվածներում: Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ հանցագործության ոչ 

բոլոր հատկանիշներն են, որ կարող են ունենալ քրեաիրավական 

նշանակություն՝ ազդելով արարքի որակման վրա: Արարքի իրավաբանական 

գնահատականի տեսանկյունից իրավական նշանակություն կարող է տրվել 

միայն այն հատկանիշներին, որոնք միաժամանակ նկարագրված են 

համապատասխան հանցակազմում: Ուստի, իրավակիրառողի խնդիրն է 

պարզել և առանձնացնել այն հատկանիշները, որոնք նշանակություն ունեն 

կատարվածին քրեաիրավական գնահատական տալու տեսանկյունից և 

միևնույն ժամանակ անտեսել այն հատկանիշները, որոնց նշանակությունն 

արարքի որակման գործընթացում պասիվ է, այսինքն՝ դուրս է հանցակազմի 

նկարագրման շրջանակներից: 

Քրեական իրավունքի գիտությունը սահմանում է բոլոր 

հանցագործությունների համար եզակի ընդհանուր կառուցվածք և դրա հիման 

վրա առանձնացնում հիմնական հատկանիշների խումբ՝ օբյեկտ, սուբյեկտ, 

օբյեկտիվ կողմ, սուբյեկտիվ կողմ: Հանցակազմը պարունակում է այնպիսի 

հատկանիշների համակարգ, որոնք անհրաժեշտ են և բավարար արարքը 

որպես հանցանք որակելու և այլ հանցագործություններից սահմանազատելու 

համար: Այս հատկանիշների համակարգն իր ամբողջության մեջ կազմում է 

կոնկրետ հանցագործությունը: 

Հարկ է նկատել նաև, որ հանցավոր արարքների յուրաքանչյուր 

տեսակի համար այդ հատկանիշների կոնկրետ բովանդակությունը խիստ 

յուրահատուկ է և անհատական: Իհարկե, հնարավոր է նաև առանձին 

հատկանիշների համընկնում: Բայց, այնուհանդերձ, համակցության մեջ այդ 
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հատկանիշները կազմում են խիստ որոշակի, անհատական, տեսակային 

հասկացություն: Հենց այդ պատճառով էլ քրեական օրենսգրքում չկան ու չեն 

կարող լինել երկու հանցակազմեր, որոնք միմյանց կհամընկնեն և նույնական 

կլինեն հատկանիշների ողջ համակցությամբ:  

Նշվածի համատեքստում գտնում ենք, որ անուղղակի դիտավորությամբ 

սպանության (ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդված) և անզգուշությամբ 

տուժողի մահն առաջացրած ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի 13-րդ կետով նախատեսված հանցակազմերի մեկնաբանման 

կապակցությամբ առկա է օրենքի միատեսակ կիրառություն ապահովելու 

խնդիր, և ԱՀ Գերագույն դատարանը պետք է արտահայտեր այնպիսի 

իրավական դիրքորոշումներ, որոնք կարող էին ուղղորդող նշանակություն 

ունենալ նման գործերով դատական պրակտիկան ճիշտ ձևավորելու համար։ 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` «1. 

Սպանությունը` ապօրինաբար մեկ ուրիշին դիտավորությամբ կյանքից 

զրկելն է (...)»։ 

Սուբյեկտիվ կողմից սպանության հանցակազմը բնութագրվում է միայն 

դիտավորյալ մեղքի ձևով, որը կարող է լինել ինչպես ուղղակի, այնպես էլ 

անուղղակի։  

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 28-րդ հոդվածի համաձայն` «1. 

Դիտավորությամբ կատարված հանցանքը կարող է դրսևորվել ուղղակի կամ 

անուղղակի դիտավորությամբ։ 

2. Հանցանքը համարվում է ուղղակի դիտավորությամբ կատարված, 

եթե անձը գիտակցել է իր գործողության (անգործության)՝ հանրության 

համար վտանգավոր բնույթը, նախատեսել է հանրության համար դրա 

վտանգավոր հետևանքները և ցանկացել է դրանց վրա հասնելը։ 

3. Հանցանքը համարվում է անուղղակի դիտավորությամբ կատարված, 

եթե անձը գիտակցել է իր գործողության (անգործության)` հանրության 

համար վտանգավոր բնույթը, նախատեսել է հանրության համար 

վտանգավոր հետևանքների առաջացման հնարավորությունը, չի ցանկացել 

այդ հետևանքները, բայց գիտակցաբար թույլ է տվել դրանք։ 

(...)»։ 

Դիտավորության ուղղակի և անուղղակի տեսակները միմյանցից սահ-

մանազատվում են գիտակցական (ինտելեկտուալ) և կամային չափանիշ-

ներով։ Ընդ որում, թե՛ ուղղակի, թե՛ անուղղակի դիտավորության դեպքում 

գիտակցական չափանիշն օրենքում բնութագրվում է «գիտակցել» և 

«նախատեսել» արտահայտություններով։ Այսպես` մեղքի դիտավորյալ ձևն 

առկա է, եթե հանցավորը գիտակցում է իր արարքի հանրային վտանգավո-

րությունը, այսինքն` դրա ունակությունը վնաս պատճառելու գոյություն 

ունեցող հասարակական հարաբերություններին, նախատեսում է 

հետևանքների առաջացման «անխուսափելիությունը» կամ «իրական 

հնարավորությունը»՝ ուղղակի դիտավորության, և «իրական 

հնարավորությունը»՝ անուղղակի դիտավորության դեպքում։ Ակնհայտ է, որ 

ուղղակի դիտավորության պարագայում հանրորեն վտանգավոր 

հետևանքները նախատեսելու հավանականության աստիճանը շատ ավելի 

բարձր է, քան անուղղակի դիտավորության դեպքում։ 

Ուղղակի և անուղղակի դիտավորություններն առավել հստակ 

տարբերակվում են կամային չափանիշով։ Մասնավորապես, եթե ուղղակի 

դիտավորության պարագայում հանցավորը ցանկանում է համապատասխան 

հետևանքների առաջացումը, ապա անուղղակի դիտավորության դեպքում 

թեև չի ցանկանում, սակայն գիտակցաբար թույլ է տալիս` հույսը դնելով կա՛մ 

պատահականության` վերացական, գոյություն չունեցող հանգամանքների 

վրա, որոնք իբրև կարող են կանխել հետևանքների առաջացումը, կա՛մ 

դրսևորելով անտարբերություն դրանց առաջացման նկատմամբ։ Այսինքն՝ 

անուղղակի դիտավորության դեպքում հանցավորը թեպետ չի ցանկանում 
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հետևանքների առաջացումը, սակայն միևնույն ժամանակ դա թույլ չտալու 

համար չի դիմում ակտիվ գործողությունների։ 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի համաձայն` «1. 

Դիտավորությամբ մեկ ուրիշին մարմնական վնասվածք պատճառելը կամ 

առողջությանն այլ ծանր վնաս պատճառելը, որը վտանգավոր է կյանքի 

համար կամ առաջացրել է տեսողության, խոսքի, լսողության կամ որևէ 

օրգանի կամ օրգանի ֆունկցիայի կորուստ կամ արտահայտվել է դեմքի 

անջնջելի այլանդակմամբ, ինչպես նաև կյանքի համար վտանգավոր այլ վնաս 

է պատճառել առողջությանը կամ առաջացրել է դրա քայքայում` զուգորդված 

ընդհանուր աշխատունակության ոչ պակաս, քան մեկ երրորդի կայուն 

կորստով կամ հանցավորի համար ակնհայտ մասնագիտական աշխատունա-

կության լրիվ կորստով կամ առաջացրել է հղիության ընդհատում, հոգեկան 

հիվանդություն, թմրամոլությամբ կամ թունամոլությամբ հիվանդացում` 

պատժվում է ազատազրկմամբ` երեքից յոթ տարի ժամկետով։ 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է` 

(...) 

13) անզգուշությամբ առաջացնելով տուժողի մահ` 

պատժվում է ազատազրկմամբ` հինգից տասը տարի ժամկետով»։ 

Ակնհայտ է, որ արարքը քննարկվող հանցակազմով որակվում է 

բացառապես այն դեպքում, երբ առաջնային հետևանքի` ծանր վնաս պատճա-

ռելու նկատմամբ անձը դրսևորում է դիտավորություն (ուղղակի կամ անուղ-

ղակի), իսկ երկրորդական և առավել ծանր հետևանքի` մահվան նկատմամբ` 

անզգուշություն (հանցավոր ինքնավստահություն կամ անփութություն)։ 

Մեղքի երկու ձևով կատարվող հանցագործությունների առանձնահատ-

կությունն այն է, որ հանցավորի դիտավորության մեջ ընդգրկված և նրա 

համար ցանկալի հանցանքի նկատմամբ դրսևորվում է դիտավորություն 

(ուղղակի կամ անուղղակի), մինչդեռ դրա արդյունքում առաջացող ոչ 

անմիջական, առավել ծանր հետևանքի նկատմամբ` անզգուշություն` 

հանցավոր ինքնավստահության կամ անփութության տեսքով, որն էլ 

հիմնական հանցակազմը վեր է ածում ծանրացնող հանգամանքով 

հանցակազմի։ Հետևաբար, հետևանքի նկատմամբ անձի սուբյեկտիվ 

վերաբերմունքի բացահայտումն էական նշանակություն ունի մեղքի երկու 

ձևով կատարվող հանցանքները բացառապես դիտավորությամբ կամ 

բացառապես անզգուշությամբ կատարվող հանցագործություններից 

սահմանազատելու և արարքը ճիշտ որակելու հարցում։  

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` «1. 

Անզգուշությամբ կատարված հանցանքը կարող է դրսևորվել 

ինքնավստահությամբ կամ անփութությամբ։ 

2. Հանցանքը համարվում է ինքնավստահությամբ կատարված, եթե 

անձը նախատեսել է իր գործողության (անգործության)` հանրության համար 

վտանգավոր հետևանքների առաջացման հնարավորությունը, սակայն առանց 

բավարար հիմքերի՝ ինքնավստահորեն հույս է ունեցել, որ դրանք կկանխվեն։ 

3. Հանցանքը համարվում է անփութությամբ կատարված, եթե անձը չի 

նախատեսել իր գործողության (անգործության)՝ հանրության համար 

վտանգավոր հետևանքների առաջացման հնարավորությունը, թեև տվյալ 

իրադրությունում պարտավոր էր և կարող էր նախատեսել դրանք»։ 

Մեջբերված նորմերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անզգուշության 

տեսակների տարբերակման հիմքում ընկած է վտանգավոր հետևանքները 

նախատեսելու հանգամանքը։ Մասնավորապես, հանցավոր 

ինքնավստահության դեպքում անձը նախատեսում է հետևանքների 

առաջացման հնարավորությունը, սակայն հույսը դնելով իր հմտությունների, 

այլ անձանց, սարքավորումների և այլնի վրա՝ առանց բավարար հիմքերի 

հույս է ունենում, որ դրանք կկանխվեն։ Հարկ է նկատել, որ հանցավոր 

ինքնավստահության դեպքում անձը նախատեսում է հետևանքների 

առաջացման ոչ թե իրական, այլ վերացական հնարավորությունը, գիտակցում 
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է, որ նման արարքներն ընդհանրապես կարող են վտանգավոր հետևանքներ 

առաջացնել, սակայն համոզված է` ոչ տվյալ դեպքում և իրադրության մեջ։ 

Կամային չափանիշով հանցավոր ինքնավստահությունը բնութագրվում է ոչ 

միայն համապատասխան հետևանքների առաջանալը չցանկանալով, այլև 

դրանք կանխելու ձգտումով` դրսևորելով ակտիվ վարքագիծ։ 

Հանցավոր անփութության օրենսդրական բնորոշումը ցույց է տալիս, որ 

անզգուշության այս տեսակը բնութագրվում է վտանգավոր հետևանքների 

առաջացման հնարավորությունը չնախատեսելով։ Այլ խոսքով՝ անփութու-

թյամբ գործող անձը, իրական հնարավորություն և պարտավորվածություն 

ունենալով նախատեսելու վտանգավոր հետևանքների առաջացման հնարա-

վորությունը, բավարար շրջահայացություն, ուշադրություն և հոգատարու-

թյուն չի ցուցաբերում այդ հետևանքների առաջացումը թույլ չտալու համար: 

Այդ առնչությամբ արձանագրում ենք, որ անուղղակի դիտավորությունը 

հանցավոր ինքնավստահությունից տարբերվում է վտանգավոր 

հետևանքները նախատեսելու աստիճանով և այդ հետևանքները 

«չցանկանալու» նկատմամբ դրսևորվող հոգեբանական վերաբերմունքով։ 

Մասնավորապես՝ անուղղակի դիտավորության դեպքում հանցավորը` 

- նախատեսում է հետևանքների առաջացման իրական հնարավորու-

թյունը կոնկրետ իրադրության մեջ, գիտակցում է, որ եթե դրանք առաջանան, 

ապա միանշանակորեն բխելու են իր արարքից (գիտակցական չափանիշ),  

- թեպետ չի ցանկանում հետևանքների առաջացումը, սակայն միևնույն 

ժամանակ դա թույլ չտալու համար չի դիմում ակտիվ գործողությունների։ Այլ 

կերպ՝ հետևանքների առաջացման նկատմամբ դրսևորում է պասիվ 

հոգեբանական վերաբերմունք (կամային չափանիշ)։ 

Հանցավոր ինքնավստահության դեպքում անձը` 

- նախատեսում է հետևանքների առաջացման ոչ թե իրական, այլ 

վերացական հնարավորությունը, ընդհանուր գծերով պատկերացնում է, որ 

այդպիսի արարքներն ընդհանրապես կարող են նման հետևանքներ 

առաջացնել, սակայն համոզված է, որ ոչ տվյալ դեպքում և տվյալ 

իրադրության մեջ (գիտակցական չափանիշ), 

- ոչ միայն չի ցանկանում վտանգավոր հետևանքների առաջացումը, այլ 

նաև ակտիվ վարքագիծ է դրսևորում դրանց կանխարգելման ուղղությամբ։ 

Այսպես` հանցավոր ինքնավստահության դեպքում անձը չի բավարարվում 

պարզապես չցանկանալով, հույսը չի դնում պատահականության վրա, այլ 

փորձում է իրական (ռեալ) գործողություններ կատարել հանրորեն 

վտանգավոր հետևանքները կանխելու համար (կամային չափանիշ)։ 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 111-րդ հոդվածով նախատեսված հանրորեն 

վտանգավոր արարքը կարող է կատարվել տարբեր եղանակներով։ 

Մասնավորապես, հանցավորը տուժողի առողջությանը ծանր վնաս կարող է 

պատճառել՝ իր ֆիզիկական հնարավորությունները գործադրելով (ձեռքով 

կամ ոտքով հարվածելով, հրել-վայր գցելով, մարմնի որևէ մաս ջարդելով և 

այլն), տարբեր գործիքներ, իրեր կամ առարկաներ (դանակ, կացին, մուրճ, 

մետաղյա ձող, փայտի կտոր, քար և այլն) օգտագործելով, զանազան 

մեխանիզմներ, միջոցներ կամ նյութեր (հրազեն, թույն, թմրանյութ և այլն) 

կիրառելով, տարերային աղետի իրադրությունը կամ առավել վտանգի 

աղբյուրն օգտագործելով և այլն։ Քննարկվող հանցագործության կատարման 

նշված եղանակները, ելնելով գործի փաստական հանգամանքների 

առանձնահատկություններից, տարբեր կերպ են բնորոշում հանցավորի 

անձնավորության և կատարված հանցագործության վտանգավորության 

աստիճանը։ Այսպես՝ տուժողի կենսական կարևոր օրգաններին փայտով կամ 

դանակով հարված/ներ/ հասցնելիս հանցավորը ոչ միայն նախատեսում է 

հանրորեն վտանգավոր հետևանքների առաջացման անխուսափելիությունը, 

այլև գիտակցում է կամ առնվազն պարտավոր է գիտակցել, որ իր 

գործողություններով տուժողին պատճառում է առողջության ծանր վնաս, որը 

վտանգավոր է կյանքի համար և անգամ կարող է հանգեցնել մահվան։ Այլ 
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խոսքով՝ հանցավորը գործում է ուղղակի դիտավորությամբ և հստակ 

նախատեսում է իր արարքի և վտանգավոր հետևանքների միջև առկա 

միանշանակ պատճառական կապը և դրա զարգացումը, այդ թվում՝ 

գիտակցում է կամ պարտավոր է գիտակցել, որ տուժողին կարող է պատճառել 

մահ, սակայն ինքնավստահությամբ կամ անփութությամբ հույս է ունենում, որ 

նշված ծանր հետևանքը չի առաջանա։ 

Նշվածների լույսի ներքո դիտարկելով քննարկված հանցակազմերի 

նմանություններն ու էական տարբերությունը կարելի է արձանագրել, որ 

սպանության դեպքում հանցագործի դիտավորությունն ուղղված է տուժողին 

կյանքից զրկելուն, իսկ ծանր մարմնական վնասվածք պատճառելու մասով 

նախատեսված հանցանք կատարելիս՝ տուժողի մահվան նկատմամբ 

հանցագործի վերաբերմունքը դրսևորվում է անզգուշության տեսքով։ 

Հետևաբար, կատարված արարքին քրեաիրավական ճիշտ որակում տալու 

համար անհրաժեշտ է մի շարք օբյեկտիվ տվյալների վերլուծության հիման 

վրա պարզել, թե ինչպիսին է եղել հանցագործի իրական հոգեբանական 

վերաբերմունքն արարքին: Նման վերլուծություն կատարելու համար 

անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել հետևյալ հանգամանքներին՝ 

1. Տուժողի մարմնի վրա վնասակար ազդեցության և պատճառված 

վնասի բնույթը. մարմնական վնասվածքը, ինչպես նաև մահը կարող է 

պայմանավորված լինել տարբեր գործոններով, և այս առումով էական է 

հարվածների նպատակադրումը։ Հարկ է նշել սակայն, որ այն զուտ 

գնահատողական հատկանիշ է, որը փոխկապակցված է հանցավորի անձի, 

նրա հմտությունների (օրինակ՝ մարտարվեստի վարպետության), կրթության 

(մասնավորապես՝ բժշկական) հետ, որը թույլ է տալիս որոշել զոհի 

խոցելիությունը և հաշվարկել ազդեցության ուժը: Միևնույն ժամանակ, ոչ 

կենսական օրգաններին կրկնվող հարվածները կարող են վկայել հուզական 

գրգռվածության, զայրույթի կամ հանցավորի հոգեբանական վիճակի մասին: 

2. Կիրառված ֆիզիկական բռնության ձևը. օրինակ՝ խեղդելը, 

ջրասուզելը, կախելը, ողնաշարի ոլորումը, մեծ բարձրությունից նետելը և այլն 

առերևույթ վկայում են մահ, իսկ, օրինակ, բռունցքով կամ ոտքով հարվածելը՝ 

առողջությանը վնաս պատճառելու հավանականության գիտակցման մասին: 

3. Կիրառված առարկաները. անհրաժեշտ է գնահատել 

հանցագործության գործիքի վնաս հասցնելու հատկությունը, քաշը, 

բաղադրությունը, կիրառման նշանակությունը: Տեսականորեն ցանկացած 

առարկայի օգտագործումը որպես հանցագործության գործիք կարող է 

հանգեցնել մեխանիկական վնասվածքների, կրակի օգտագործումը՝ ջերմային 

այրվածքների, իսկ քիմիական նյութերի օգտագործումը` քիմիական 

այրվածքների, թույն տալը՝ թունավորման, իսկ ռադիոակտիվ նյութերի 

օգտագործումը` ճառագայթային հիվանդության և այլն: Գաղտնիք չէ, որ 

տարբեր տեսակի զենքերը, ինչպես նաև որպես զենք օգտագործվող տարբեր 

առարկաները, մեծապես տարբերվում են իրենց կործանարար ուժով: 

Ակնհայտ է, որ զենքի մեջ պարունակվող մահաբեր ուժն ինքնին վկայում է 

զենքն օգտագործողի՝ մահ պատճառելու իրական հնարավորության 

գիտակցման մասին, ինչը ոչ միշտ կարելի է պնդել որպես զենք օգտագործվող 

այլ առարկաների (փայտ, մետաղյա ձող և այլն) կիրառման պարագայում:  

4. Վնասի տեղայնացումը. կենսական կարևոր օրգանների (գլուխ, 

պարանոց, կրծքավանդակ, որովայն, խոշոր անոթներ և այլն) վնասումն 

առերևույթ վկայում է մահ պատճառելու հնարավորության գիտակցման 

մասին, քանի որ այդ օրգանների անվանումն ինքնին (կենսական) ցույց է տա-

լիս դրանց հասցված վնասի դեպքում կյանքի հետ անհամատեղելիությունը։ 

Իր հերթին, ոչ կենսական օրգանների հասցված վնասվածքը կարող է վկայել 

առողջությանը վնաս հասցնելու ցանկության մասին։ 

5. Բռնության կիրառման ինտենսիվությունը. վերջինիս մեջ ընդգրկվում 

են հարվածների ուժգնությունը (վնասվածքի թափանցող բնույթը կամ 

ջախջախիչ ազդեցությունը գնահատելու համար), դրանց կիրառման քանակը 
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և հաճախականությունը, ուժի կամ այլ վնասակար գործոնների կիրառման 

տևողությունը և նմանատիպ նշաններ: Օրինակ՝ մեկ հարվածի առկայությունը 

կարող է ցույց տալ դրա պատահականությունը, իսկ կրկնությունը՝ կվկայի 

գործողությունների նպատակային բնույթի մասին: Իր հերթին սպանություն 

կատարելու համար նվազ վնասող հատկություն ունեցող առարկայի 

օգտագործումը և նույնիսկ առանց որևէ առարկայի օգտագործման 

գործողությունը դեռևս չի վկայում կյանքին վտանգ սպառնացող վնասվածք 

հասցնելու մտադրության բացակայության մասին: Ակնհայտ է, որ ձեռքերով և 

ոտքերով երկար հարվածներ հասցնելը նույնպես կարող է վկայել սպանելու 

մտադրության մասին: 

6. Տուժողի ֆիզիկական վիճակը (սեռ, տարիք, ֆիզիկական զարգացում 

և այլն). առողջ չափահաս մարդու համար վտանգ չներկայացնող բռնությունը 

կարող է մահացու լինել անչափահասի կամ հիվանդի համար: 

7. Հանգամանքներ, որոնք անուղղակիորեն վկայում են հանցագործի 

մտադրությունների մասին՝ հանցագործի և տուժողի հարաբերությունները. 

բռնությանը նախորդած ժամանակահատվածում հանցավորի և տուժողի 

վարքագիծը. բռնության դադարեցման պատճառները. բռնություն գործադ-

րելուց հետո բռնություն գործադրած անձի վարքագիծը. եղե՞լ են արդյոք ավելի 

վաղ սպանության սպառնալիքներ տուժողի նկատմամբ, կամ նրան կյանքից 

զրկելու փորձեր, կամ արդյոք նա փորձել է օգնել տուժողին կամ այլ կերպ 

կանխել հետևանքների առաջացումը՝ նրան վնաս պատճառելուց հետո: Ծանր 

մարմնական վնասվածք պատճառելուց հետո հանցագործի պահվածքը, թեև 

այն հանցակազմի շրջանակից դուրս է, կարող է վկայել մահ պատճառելու 

դիտավորության բացակայության մասին (օրինակ՝ տուժողին օգնելը): 

Ձևավորած դիրքորոշումների համատեքստում անհրաժեշտ ենք 

համարում նշել, որ հանրորեն վտանգավոր հետևանքի (մահվան) նկատմամբ 

անձի դրսևորած սուբյեկտիվ վերաբերմունքը պարզելու և արարքին ճիշտ 

քրեաիրավական գնահատական տալու հարցում կարևոր է գործի 

փաստական հանգամանքների համակողմանի վերլուծությունը, ուստի 

անհրաժեշտ է նախ առանձին-առանձին վերլուծել վերը նշված 

հանգամանքները, այնուհետև դիտարկել դրանք իրենց համակցության մեջ: 

Այդ հանգամանքներից յուրաքանչյուրը, ինքնին, կարող է վկայել զոհին 

սպանելու ցանկության առկայության կամ նրան միայն մարմնական 

վնասվածք պատճառելով սահմանափակվելու մտադրության մասին: 

Այնուհանդերձ, պետք է նկատի ունենալ, որ դրանցից ոչ մեկն առանձին չունի 

հանցավորի իրական մտադրությունը կանխորոշող արժեք, և այդ 

հանգամանքներն այդպիսին դառնում են միայն իրենց համակցության մեջ 

դիտարկելիս: Օրինակ, կարող է օգտագործվել կյանքի համար ինքնին 

վտանգավոր զենք (ատրճանակ), բայց ոչ կենսական կարևոր օրգանների 

վնասման համար (կրակոց ոտքին) և, ընդհակառակը, ոչ վտանգավոր զենքը 

կարող է օգտագործվել մահ պատճառելու համար (օրինակ՝ փայտե մահակով 

բազմաթիվ ուժգին հարվածներ գլխի շրջանում)։ Հետևաբար, սույն հատուկ 

կարծիքի հեղինակները չեն կիսում ԱՀ Գերագույն դատարանի դատական 

կազմի մեծամասնության այն դիրքորոշումը, թե «… տուժող Կ.Դաշյանին 

պատճառված մարմնական վնասվածքների քանակը, բնույթը և տեղակայումը 

(գանգի թաղի և հիմի կոտրվածքները և այլն) ևս վկայում է այն մասին, որ 

ամբաստանյալը գիտակցել է իր արարքի հանրային վտանգավորությունը, 

նախատեսել է տուժողին մահ պատճառելու առնվազն իրական 

հնարավորությունը, ինչն արդեն իսկ բացառում է հանրորեն վտանգավոր 

հետևանքների նկատմամբ անզգույշ մեղքի ձևի առկայությունը ու 

ամբաստանյալի ենթադրյալ դրական վարքագիծը՝ զինվորներից օգնություն 

խնդրելը, տուժողին ջրի մոտ ուղեկցելը վերը նշված փաստական տվյալների 

ամբողջության համատեքստում՝ չեն կարող բավարար լինել սպանության 

դիտավորությունը բացառելու համար»: 
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Վերը նշված իրավական վերլուծությունների համատեքստում դիտար-

կելով ԱՀ դատական ատյանների (այդ թվում և` Գերագույն դատարանի) 

դատական ակտերը՝ կարող ենք արձանագրել, որ գործի փաստական հան-

գամանքները, մասնավորապես` հանցագործության կատարման եղանակը, 

հասցված հարվածների ուժգնությունը և ինտենսիվությունը, մեղադրյալի 

գործողությունների բնույթը, տուժողի մահվանը հանգեցրած մարմնական 

վնասվածքի պատճառման գործիքը (ձեռքով, թե փայտով), ինչպես նաև 

հանցագործությունից առաջ հանցավորի և տուժողի փոխհարաբերություն-

ներն ու հանցագործությունից հետո հանցավորի դրսևորած վարքագիծը 

պատշաճ գնահատման չեն ենթարկվել։ Այսինքն, Առաջին ատյանի 

դատարանը, իսկ նշված դատական ակտն օրինական ուժի մեջ թողնելու 

մասին որոշում կայացնելիս նաև ԱՀ վերաքննիչ դատարանը պատշաճ չեն 

գնահատել սույն գործի փաստական հանգամանքները, որն էլ թույլ է տալիս 

փաստելու, որ առկա են նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի 

խախտումներ, որոնց արդյունքում կայացված դատական ակտը չի կարող 

համարվել ըստ էության ճիշտ և արդարացի: 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ գտնում ենք, որ անհրաժեշտ էր 

մասնակիորեն բավարարել ներկայացված վճռաբեկ բողոքը, բեկանել ԱՀ 

վերաքննիչ դատարանի որոշումը և գործն ուղարկել Առաջին ատյանի 

դատարան` նոր քննության։ 
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