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ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ  17 (474) «30» հունիսի 2022թ. 
 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ՉՈՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
 

 

358 «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2022 թվականի մայիսի 

30-ի ՆՀ-950-Ն հրամանագրում լրացումներ կատարելու մասին» 

ԱՀ Նախագահի ՆՀ-1048-Ն հրամանագիրը…...................................... 
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 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

359 «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջե-

ում վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյան 2022 թվականի հունվարի 10-ի Ν 2-Ն որոշման մեջ փոփո-

խություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 627-Ն 

որոշումը...................................................................................................... 
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360 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի 

մարտի 9-ի Ν 223-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի 

մարտի 9-ի Ν 225-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 

ԱՀ կառավարության N 673-Ն որոշումը ............................................... 
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361 ««Արցախանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությու-

նը լուծարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 692-Ն որոշումը....... 
 

12 
 

362 «Պաշտպանության ենթակա անձանց նկատմամբ ոստիկանու-

թյան կողմից պաշտպանության միջոցների իրականացման կար-

գը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 693-Ն որոշումը... 

 

 

13 
 

363 «Հարկային մարմնի կողմից հարկային ծառայության կադրերի 

ռեզերվը վարելու, հարկային ծառայողին կադրերի ռեզերվում 

գրանցելու և կադրերի ռեզերվից հանելու կարգը սահմանելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 694-Ն որոշումը.................................. 

 

 

 

20 
 

364 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի 

դեկտեմբերի 26-ի Ν 340-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 698-Ն որոշումը.......... 

 

 

25 
 

365 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի 

փետրվարի 23-ի Ν 170-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մաuին» ԱՀ կառավարության N 699-Ն որոշումը.......... 

 

 

26 
 

366 «Արցախի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձ-

րագույն ուսումնական հաստատություններում «Սոցիալական 

աշխատանք» մասնագիտության մագիստրատուրայի առկա 

ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող բարձր առաջադի-

մություն ունեցող ուսանողների ուսման վարձավճարի փոխհա-
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տուցման կարգը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

701-Ն որոշումը.......................................................................................... 
 

27 
 

367 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

հուլիսի 20-ի Ν 778-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 

թվականի հունվարի 17-ի Ν 17-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 703-Ն որոշումը.......... 

 

 

 

 

29 
 

368 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 704-Ն որոշումը....................................................... 
 

30 
 

369 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

մարտի 10-ի Ν 203-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 

ԱՀ կառավարության N 706-Ն որոշումը................................................ 

 

 

31 
 

370 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

հուլիսի 6-ի Ν 171-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 

ԱՀ կառավարության N 711-Ն որոշումը................................................ 

 

 

32 
 

371 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի սեպտեմբերի 28-ի Ν 339 որոշման մեջ փոփոխություն-

ներ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 712-Ն 

որոշումը....................................................................................................... 

 

 

 

33 
 

372 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի 

հունվարի 10-ի Ν 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 713-Ն որոշումը.......... 

 

 

36 
 

373 «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջե-

ում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունվարի 10-ի Ν 2-Ն որոշման մեջ փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության 

N 714-Ն որոշումը....................................................................................... 

 

 

 

 

40 
 

374 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

փետրվարի 26-ի Ν 149-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 716-Ն որոշումը.......... 

 

 

43 
 

375 «Արցախի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշում-

ների գործողությունները կասեցնելու մասին» ԱՀ կառավարու-

թյան N 717-Ն որոշումը............................................................................ 

 

 

44 
 

376 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 30-ի Ν 775-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 718-Ն 

որոշումը....................................................................................................... 

 

 

 

45 
 

377 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 

թվականի մարտի 6-ի Ν 50 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 725-Ն որոշումը.................................. 

 

 

47 
 

378 «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջե-

ում վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյան 2022 թվականի հունվարի 10-ի Ν 2-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

726-Ն որոշումը........................................................................................... 
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379 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ  
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կառավարության N 735-Ն որոշումը....................................................... 50 
 

380 «Պատերազմական գործողությունների հետևանքով տեղահան-

ված և (կամ) բնակտարածք կորցրած անձանց բնակարանային 

կարիքի ժամանակավոր բավարարման նպատակով դրամական 

աջակցություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 736-Ն որոշումը....................................................... 

 

 

 

 

51 
 

381 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի փետրվարի 28-ի Ν 94 որոշման մեջ լրացումներ և 

փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 741-Ն 

որոշումը....................................................................................................... 

 

 

 

57 
 

382 «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական 

բյուջեում վերաբաշխում և փոփոխություններ, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հունվարի 

10-ի Ν 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ԱՀ կառավարության N 745-Ն որոշումը................................................ 

 

 

 

 

58 
 

383 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի 

մարտի 3-ի Ν 199-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 747-Ն որոշումը.................................. 

 

 

66 
 

384 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի 

հունվարի 10-ի Ν 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարե-

լու մասին» ԱՀ կառավարության N 749-Ն որոշումը........................... 

 

 

67 
 

 ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, 

ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ  

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ 
 

 

385 ««ԼԻԼՄԵԴ ՑԵՆՏՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ըն-

կերությանը բժշկական օգնության և սպասարկման իրականաց-

ման լիցենզիա տալու մասին» ԱՀ առողջապահության նախարա-

րի Ν 131-Ա հրամանը .............................................................................. 
 

 

 

 

69 

386 «Անհատ ձեռնարկատեր «ԳԱՅԱՆԵ ՔԱՄԱԼՅԱՆ ԲԵՆԻԿԻ» դեղա-

տնային գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մա-

սին» ԱՀ առողջապահության նախարարի Ν 132-Ա հրամանը ........ 
 

 

 

70 

387 «Անհատ ձեռնարկատեր «ԴԱՎԻԹ ՀԱՅՐԻՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ» բժշկա-

կան օգնության և սպասարկման իրականացման լիցենզիա տրա-

մադրելու  մասին» ԱՀ առողջապահության նախարարի Ν 133-Ա 

հրամանը...................................................................................................... 
 

 

 

 

71 

388 ««Արցախի Հանրապետությունում դիֆթերիայի համաճարակա-

բանական հսկողություն» ՍԿ Ν 3.1.1-013-22 սանիտարահամաճա-

րակային կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» ԱՀ 

առողջապահության նախարարի Ν 138-Ն հրամանը.......................... 
 

 

 

 

72 

389 ««ԼԱՅՖ ԴԵՆԹ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկե-

րությանը ստոմատոլոգիական գործունեության համար տրված 

լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ առողջապա-

հության նախարարի Ν 139-Ա հրամանը.............................................. 
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390 «Անհատ ձեռնարկատեր Ռոբիկ Սարվանի Մինասյանին բժշկա-

կան օգնության և սպասարկման համար տրված լիցենզիաների 
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ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ առողջապահության 

նախարարի Ν 140-Ա հրամանը............................................................... 
 

 

86 

391 «Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 

2018 թվականի սեպտեմբերի 19-ի Ν 90-Ն հրամանում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ 

արդարադատության նախարարի Ν 75-Ն հրամանը ......................... 

 

 

 

87 
 

392 «Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմո-

բիլներով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազ-

մակերպման գործունեության լիցենզիայի և լիցենզիայի ներդիրի 

գործողությունները դադարեցնելու մասին» ԱՀ տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի ՆՀ-125-Ա 

հրամանը…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

88 
 

393 «Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմո-

բիլներով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազ-

մակերպման գործունեության լիցենզիայի և լիցենզիայի ներ-

դիրների գործողությունները դադարեցնելու մասին» ԱՀ տարած-

քային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի ՆՀ-

133-Ա հրամանը………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

89 
 

394 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 217-Ա հրամանը.................................................................................... 

 

 

90 
 

395 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեու-

թյան դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարա-

րության N 221-Ա հրամանը................................................................... 

 

 

91 
 

396 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեու-

թյան տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարա-

րության N 222-Ա հրամանը.................................................................... 

 

 

92 
 

397 «Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 

2017 թվականի նոյեմբերի 9-ի Ν 488-Ն հրամանում փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարի N 224-Ն 

հրամանը...................................................................................................... 
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398 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեու-

թյան տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարա-

րության N 230-Ա հրամանը.................................................................... 

 

 

104 
 

399 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 231-Ա հրամանը................................................................................... 
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400 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության 2009 թվականի 

հուլիսի 20-ի թիվ 18/Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների 

կոմիտեի նախագահի Ν 72-Ն հրամանը .............................................. 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՄԱՅԻՍԻ 30-Ի ՆՀ-950-Ն ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածը` ո ր ո շ ու մ  եմ. 

1. Արցախի  Հանրապետության  Նախագահի 2022 թվականի մայիսի 30-ի  

«Արցախի Հանրապետության բռնազավթված տարածքների մշակութային 

ժառանգության պաշտպանության պետական խորհուրդ ստեղծելու և 

խորհրդի աշխատակարգը սահմանելու մասին» ՆՀ-950-Ն հրամանագրի 1-ին 

կետով հաստատված  N 1 հավելվածում կատարել հետևյալ  լրացումները. 

 

1) «Լեռնիկ Լենտրուշի Հովհաննիսյան Արցախի Հանրապետության 

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ 

(խորհրդի նախագահի տեղակալ)» բառերից հետո լրացնել «Վրթանես 

եպիսկոպոս Աբրահամյան Հայ Առաքելական Եկեղեցու Արցախի թեմի 

առաջնորդ (համաձայնությամբ)» բառերը. 

 

2) «Արմեն Թեմուրի Սարգսյան  Արցախի Հանրապետության  Նախագահի 

խորհրդական» բառերից հետո լրացնել «Լուսինե Գաչայի Ղարախանյան  

Արցախի Հանրապետության  Նախագահի խորհրդական»  բառերը. 

 

3) «Մելանյա Գուրգենի Բալայան  Արցախի Հանրապետության 

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի խորհրդական» 

բառերից հետո լրացնել «Հայր Գարեգին վարդապետ Համբարձումյան Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի քարոզչական կենտրոնի տնօրեն  

(համաձայնությամբ)» բառերը: 

 

2. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

          Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

2022թ. հունիսի 24 

Ստեփանակերտ 

ՆՀ-1048-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 հունիսի 2022թ.                                                   N 627-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-Ն  

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի 

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

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 2.2 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հունվարի 10-ի 

«Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարումն 

ապահովող միջոցառումների մասին» N 2-Ն որոշմամբ սահմանված N 2 

հավելվածի NN 1, 2.2 և 3.3 աղյուսակների ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:         

 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 1-ի N 627-Ն որոշման 

 
Աղյուսակ N 1 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 (հազար ՀՀ դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և 

դասերի, ֆինանսավորվող 

ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավե-

լացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամյակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ   - - - - 

        այդ թվում`  - - - - 

08 

  

 
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ 

ԿՐՈՆ  
- 8 420,0 8 420,0 - 

 1  

 
Հանգստի և սպորտի 

ծառայություններ  
 -  8 420,0 8 420,0 - 

  1 

 
Հանգստի և սպորտի 

ծառայություններ  
 -  8 420,0 8 420,0 - 

   
02 Մարզական միջոցառումներ   -  8 420,0 8 420,0 - 

   

 
ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն  

 -  8 420,0 8 420,0 - 

09 
   

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  -  (8 420,0) (8 420,0) - 
 

2 
  

Տարրական, հիմնական և միջ-

նակարգ ընդհանուր կրթություն 
 -  (25 000,0) (25 000,0) - 

  
1 

 
Տարրական, հիմնական և միջ-

նակարգ ընդհանուր կրթություն 
 -  (25 000,0) (25 000,0) - 

   
03 Պետական աջակցություն ԱՀ 

շրջանների պետական հանրա-

կրթական ուսումնական հաս-

տատությունների տնօրենու-

թյուններին 

 -  (25 000,0) (25 000,0) - 

    
Մարտակերտի շրջանի 

վարչակազմ 
 -  (15 000,0) (15 000,0) - 

    
Մարտունու շրջանի  

Վարչակազմ 
 -  (10 000,0) (10 000,0) - 

 
5 

  
Ըստ մակարդակների չդասա-

կարգվող կրթություն 
 -  (30 000,0) (30 000,0) - 

  
2 

 
Լրացուցիչ կրթություն  -  (30 000,0) (30 000,0) -    

02 Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրեր  -   (30 000,0) (30 000,0) -     
ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

 -   (30 000,0) (30 000,0) - 

 
6 

  
Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ 
 -    46 580,0  46 580,0 - 

  
1 

 
Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ 
 -     46 580,0  46 580,0 - 

   
03 Ուսումնական հասատատու-

թյուններում սովորող ուսանող-

ներին տրվող փոխհատուցում 

 -    59 689,0  59 689,0 - 

    
ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

 -    59 689,0  59 689,0 - 

   
07 Օլիմպիադաներ, մրցույթներ և      (4 000,0) (4 000,0)  
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փառատոներ     
ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

     (4 000,0) (4 000,0)  

   
14 Դպրոցական բարձր դասարան-

ների աշակերտների և ուսանող-

ների կրակային պատրաստում                                                       

 -      (9 109,0) (9 109,0) - 

        ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

 -      (9 109,0) (9 109,0) - 

 
Աղյուսակ N 2 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2.2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ 

ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2.2 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 (հազար ՀՀ դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելա-

ցումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամսյակ 

Առաջին 

կիսամյակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

08 2 2 

ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

- - - - 

      

Հադրութի «Արթուր Մկրտչյանի 

անվան հայրենագիտական 

թանգարան» ՊՈԱԿ 

-  890,0 890,0 

      
«Շուշի քաղաքի 

թանգարաններ» ՊՈԱԿ 
-  (890,0) (890,0) 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - - 
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Աղյուսակ N 3 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
  (հազար ՀՀ դրամ)  

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամսյակ 

Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն ամիս Տարի 

09 2 1 
Մարտակերտի շրջանի 

վարչակազմ 
- (15 000,0) (15 000,0) - 

      

«Մարտակերտի շրջանի հան-

րակրթական ուսումնական 

հաստատությունների 

տնօրենություն» ՊՈԱԿ - (15 000,0) (15 000,0) - 

      
Մարտունու շրջանի 

վարչակազմ 
 (10 000,0) (10 000,0)  

      

«Մարտունու շրջանի հան-

րակրթական ուսումնական 

հաստատությունների 

տնօրենություն» ՊՈԱԿ  (10 000,0) (10 000,0)  

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - (25 000,0) (25 000,0) - 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

15 հունիսի 2022թ.                                                   N 673-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՄԱՐՏԻ 9-Ի N 223-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 9-Ի N 225-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի  37-

րդ  և  41-րդ հոդվածները և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 

թվականի մայիսի 11-ի N 517-Ն որոշումը`  Արցախի  Հանրապետության  

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

9-ի «Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը 

հաստատելու և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

հունիսի 23-ի N 111-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 223-Ն 

որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածի 2-րդ բաժնից հանել «Շուկայի և 

սպառողների շահերի պաշտպանության տեսչություն» բառերը: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2022 թվականի մարտի 9-ի «Արցախի Հանրապետության 

ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի շուկայի և 

սպառողների շահերի պաշտպանության տեսչության կանոնադրությունը 

հաստատելու մասին» N 225-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 

17 հունիսի 2022թ.                                                   N 692-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԱՐՑԱԽԱՆՏԱՌ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 
Հիմք ընդունելով Քաղաքացիական օրենսգրքի 67-րդ հոդվածը, «Պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «զ» 

ենթակետը և 25-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ 
ու մ  է. 

1. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լուծարել 

«Արցախանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` 

կազմակերպություն): 

2. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարին` 

1) կազմակերպության լուծարման աշխատանքներն իրականացնելու 

նպատակով սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում ստեղծել 

լուծարման հանձնաժողով (այսուհետ՝ հանձնաժողով)` կազմում ընդգրկելով Արցախի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության (երկու անդամ` հանձնաժողովի նախագահ և անդամ-քարտուղար), 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության (մեկ 

անդամ), Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության (մեկ 

անդամ), Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի (մեկ անդամ) և 

Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 

(մեկ անդամ) ներկայացուցիչներին. 

2) մինչև 2022 թվականի հունիսի 24-ն ապահովել կազմակերպության 

համապատասխան փաստաթղթերի և գույքի, այդ թվում՝ դրամական միջոցների և 

գույքային իրավունքների հանձնումը հանձնաժողովին. 

3) հաստատել հանձնաժողովի կողմից կազմված լուծարման հաշվեկշիռը. 

4) կազմակերպության լուծարման աշխատանքներն ավարտելուց հետո 

մեկամսյա ժամկետում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով ապահովել կազմակերպության գործունեության դադարեցման պետական 

գրանցման աշխատանքները: 

3. Սահմանել, որ՝ 

1) պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո մնացած՝ 

ա. դրամական միջոցներն ուղղվելու են Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջե, 

բ. անշարժ գույքն ամրացվելու է Արցախի Հանրապետության կադաստրի և 

պետական գույքի կառավարման կոմիտեին, 

գ. շարժական գույքն ամրացվելու է Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը. 

2) կազմակերպության լուծարման հաշվեկշիռը կազմելու օրվա դրությամբ 

կազմակերպության դեբիտորական պարտքերի ստացման և այլ պահանջների 

իրավունքները փոխանցվում են Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը: 

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 

17 հունիսի 2022թ.                                                   N 693-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

 ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Ոստիկանության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասը, 10.1-ին հոդվածը և Քրեական դատավարության օրենսգրքի 94-րդ հոդ-

վածի 3-րդ մասը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում  է. 
1. Սահմանել պաշտպանության ենթակա անձանց նկատմամբ 

ոստիկանության կողմից պաշտպանության միջոցների իրականացման 

կարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 17-ի N 693-Ն որոշման 

 

 Կ Ա Ր Գ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են քրեական դատավարությանը մասնակցող 

կամ հանցագործության մասին հաղորդում տվող անձի, նրա ընտանիքի անդամի, 

մերձավոր ազգականի կամ մերձավորի (այսուհետ՝ պաշտպանվող անձ) նկատմամբ 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության (այսուհետ՝ ոստիկանություն) կողմից 

իրականացվող պաշտպանության միջոցների իրականացման ընթացակարգերը, 

պայմանները, պաշտպանության միջոցների իրականացմանը ներգրավվող 

մարմինների շրջանակը և պաշտպանության իրականացման հետ կապված այլ 

հարաբերություններ: Սույն կարգի գործողությունը տարածվում է նաև օրենքով 

սահմանված դեպքերում պաշտպանության ենթակա այլ անձանց նկատմամբ 

«Ոստիկանության մասին» օրենքի 10.1-ին հոդվածով նախատեսված պաշտպանության 

միջոցներ իրականացնելու հետ կապված հարաբերությունների վրա, եթե իրավական 

այլ ակտերով այլ բան նախատեսված չէ: 

2. Սույն կարգի դրույթներն իրականացվում են օրինականության, մարդու 

իրավունքներն ու ազատությունները պահպանելու, պատիվն ու 

արժանապատվությունը հարգելու, անկողմնակալության, անաչառության 

սկզբունքների հիման վրա և իրագործվում են՝ ապահովելով պաշտպանվող անձի 

անձնական տվյալների և մասնավոր կյանքի գաղտնիությունը: 

3. Պաշտպանության իրականացման համար կարող են 

օգտագործվել բացահայտ և գաղտնի մեթոդներ ու միջոցներ` Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: 

4. Պաշտպանության իրականացումը երաշխավորվում է պետության կողմից: 

Պաշտպանության համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումն իրականացվում է Արցախի 

Հանրապետության՝ յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով ոստիկանությանն այդ 

նպատակով հատկացվող միջոցների, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրների հաշվին: 

  

2. ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐԸ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ  

ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 

 

5. Պաշտպանություն իրականացվում է այն դեպքում, երբ պաշտպանվող անձի 

կյանքը, առողջությունը, գույքը, իրավունքներն ու օրինական շահերը կարող են 

վտանգվել՝ պայմանավորված անձի, նրա ընտանիքի անդամի, մերձավոր ազգականի 

կամ մերձավորի՝ քրեական դատավարությանը մասնակցելու կամ հանցագործության 

մասին հաղորդում տալու հանգամանքով, ինչպես նաև օրենքով ուղղակիորեն 

նախատեսված այլ դեպքերում՝ անձի կարգավիճակով պայմանավորված: 

6. Պաշտպանությունն իրականացվում է պաշտպանվող անձի գրավոր դիմումի 

հիման վրա կամ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի նախաձեռնությամբ: 

7. Քրեական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ` օրենսգիրք) 94-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 3-6-րդ և 8-9-րդ կետերով նախատեսված պաշտպանության 

միջոցների կատարումը քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշման հիման 

վրա ապահովում է ոստիկանությունը` իրավասու ստորաբաժանումների միջոցով 

(այսուհետ` պաշտպանություն իրականացնող մարմին): 

8. Օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված 

պաշտպանության միջոցը պաշտպանություն իրականացնող մարմինն իրականացնում 

է Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի վարույթում քննվող քրեական 

գործերով։ Օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված 

պաշտպանության միջոցն Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության 

հատուկ քննչական բաժնի վարույթում քննվող քրեական գործերով իրականացնում է 
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պաշտպանություն իրականացնող մարմինը, եթե տվյալ գործով օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառումներն իրականացվել են ոստիկանության օպերատիվ 

ստորաբաժանումների կողմից։ 

9. Պաշտպանության իրականացման նպատակով քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմինը որոշում է կայացնում պաշտպանության միջոց ձեռնարկելու 

մասին` օրենսգրքով սահմանված կարգով: Պաշտպանության միջոցի տեսակն 

ընտրելիս հաշվի է առնվում անձի առողջական վիճակը՝ անձի առողջությանը հասցվող 

հնարավոր վտանգը բացառելու կամ այն նվազագույնի հասցնելու նպատակով: 

10. Օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով 

նախատեսված պաշտպանության միջոցներ ձեռնարկելու մասին որոշմանը կցվում է 

պաշտպանություն իրականացնելու վերաբերյալ պաշտպանվող անձի գրավոր 

համաձայնությունը: 

11. Օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 4-րդ և 6-րդ կետերով 

նախատեսված պաշտպանության միջոցներ ձեռնարկելու մասին որոշում կայացնելիս 

պաշտպանվող անձի համաձայնությունը պարտադիր չէ, եթե քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմինը գտնում է, որ պաշտպանվող անձը պաշտպանության կարիք 

ունի: 

12. Պաշտպանության միջոց ձեռնարկելու մասին քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմնի որոշումն անհապաղ ուղարկվում է պաշտպանություն 

իրականացնող մարմին: 

13. Պաշտպանության միջոց ձեռնարկելու մասին որոշումը ստանալուց հետո 

պաշտպանություն իրականացնող մարմինը որոշման մեջ առկա տեղեկությունների ու 

հանգամանքների հիման վրա հնարավոր սեղմ ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան 24 ժամվա 

ընթացքում որոշում է կայացնում պաշտպանության միջոցների իրականացման 

կազմակերպական և մարտավարական հարցերի վերաբերյալ, որոնք ամրագրվում են 

պաշտպանության պլանում: 

14. Պաշտպանություն իրականացնող մարմնի կողմից պաշտպանության պլանը 

կազմելուց հետո ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում պաշտպանվող անձին է հանձնվում 

հրահանգավորման թերթիկ, որում ամրագրվում են ընտրված պաշտպանության 

միջոցի իրականացման պայմանները, դրա կիրառման դեպքում պաշտպանությունն 

իրականացնող մարմնի և պաշտպանվող անձի իրավունքներն ու 

պարտականությունները, ինչպես նաև պաշտպանվող անձի կողմից իր 

պարտականությունները չկատարելու դեպքում պաշտպանության միջոցների 

իրականացումը դադարեցնելու մասին նախազգուշացումը: 

15. Հրահանգավորման թերթիկը ստորագրվում է պաշտպանությունն 

իրականացնող մարմնի ներկայացուցչի և պաշտպանվող անձի կողմից` երկու 

օրինակից, որից մեկը հանձնվում է պաշտպանվող անձին, իսկ մյուսը` պահվում 

պաշտպանություն իրականացնող մարմնում: 

16. Պաշտպանության իրականացման ամբողջ ընթացքում պաշտպանվող անձի 

տեղաշարժը համաձայնեցվում է պաշտպանություն իրականացնող մարմնի հետ, եթե 

տեղաշարժն անհրաժեշտ է օրենքով նախատեսված պարտականությունների կամ 

գործողությունների կատարումն ապահովելու համար: 

17. Բոլոր այն դեպքերում, երբ պաշտպանության միջոցների իրականացմանը 

ներգրավվում են այլ մարմիններ, կազմակերպություններ, անձինք, պաշտպանվող 

անձի վերաբերյալ տեղեկությունների գաղտնիությունն ապահովելու նպատակով, 

պաշտպանություն իրականացնող մարմինը պատասխանատու մարմինների, 

կազմակերպությունների պաշտոնատար անձանց, ներկայացուցիչներին, 

պաշտպանության միջոցների իրականացմանը ներգրավված այլ անձանց ուղարկում է 

գրավոր նախազգուշացում (համաձայն սույն կարգով սահմանված ձևի)` 

պաշտպանվող անձի և պաշտպանության միջոցի իրականացման վերաբերյալ իրենց 

հայտնի դարձած տեղեկությունները չհրապարակելու պարտականության և 

հրապարակելու համար օրենքով սահմանված պատասխանատվության մասին: 

18. Այն դեպքերում, երբ պաշտպանության միջոցների իրականացման 

նպատակով անհրաժեշտ է ծառայության մատուցում, ապա կնքվում է 

քաղաքացիաիրավական պայմանագիր` պաշտպանություն իրականացնող մարմնի և 

քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ նախատեսված ծառայություն 

մատուցողի միջև: 

19. Օրենքով սահմանված դեպքերում պաշտպանության ենթակա այլ անձանց 

նկատմամբ «Ոստիկանության մասին» օրենքի 10.1-ին հոդվածով նախատեսված 
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պաշտպանությունն իրականացվում է անձի` պաշտպանություն իրականացնող 

մարմնին հասցեագրված դիմումի հիման վրա` սույն կարգի 13-18-րդ կետերով 

սահմանված ընդհանուր պահանջներին համապատասխան, եթե իրավական այլ 

ակտերով այլ բան նախատեսված չէ: 

  

3. ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  

ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

20. Պաշտպանության ենթակա անձի նկատմամբ պաշտպանություն 

իրականացնող մարմնի կողմից կարող են իրականացվել պաշտպանության հետևյալ 

միջոցներից որևէ մեկը կամ միաժամանակ դրանցից մի քանիսը՝ 

1) պաշտպանվող անձի անձնական անվտանգությունն ապահովելը, 

բնակարանը և այլ գույքը պահպանելը. 

2) պաշտպանվող անձին անհատական պաշտպանության միջոցներ 

տրամադրելը և վտանգի մասին հայտնելը. 

3) վերահսկողության տեխնիկական միջոցներ օգտագործելը և հեռախոսային ու 

այլ հաղորդումները գաղտնալսելը. 

4) պաշտպանվող անձի՝ քրեական վարույթն իրականացնող մարմին 

ներկայանալու անվտանգությունն ապահովելը. 

5) պաշտպանվող անձին բնակության այլ վայր փոխադրելը. 

6) պաշտպանվող անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերը 

փոխարինելը կամ արտաքինը փոխելը: 

21. Օրենքով սահմանված դեպքերում պաշտպանության ենթակա այլ անձանց 

նկատմամբ պաշտպանությունն իրականացնող մարմնի կողմից կարող են 

իրականացվել սույն կարգի 20-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 5-րդ ենթակետերով 

նախատեսված պաշտպանության միջոցները՝ սույն կարգով սահմանված 

ընթացակարգով: 

22. Պաշտպանվող անձի անձնական անվտանգությունն ապահովվում է 

պաշտպանվող անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կամ կյանքից զրկելու 

վտանգի առկայության դեպքում: 

23. Պաշտպանվող անձի անձնական անվտանգության ապահովման 

մարտավարությունը որոշվում է պաշտպանություն իրականացնող մարմնի կողմից: 

24. Պաշտպանվող անձի բնակարանը և այլ գույքը պահպանելն իրականացվում 

է դրա վնասման, ոչնչացման կամ բնակարան ապօրինի մուտք գործելու վտանգի 

դեպքում` բնակարանի և այլ գույքի, բնակարանում գտնվող անձի նկատմամբ 

հնարավոր հակաիրավական ոտնձգությունները հայտնաբերելու, կանխելու և 

խափանելու նպատակով: 

25. Պաշտպանվող անձի անձնական անվտանգությունն ապահովելու, նրա 

բնակարանը և այլ գույքը պահպանելու պաշտպանության միջոցի իրականացման 

նպատակով կարող են փոխվել պաշտպանվող անձի բնակարանի կամ անձնական այլ 

հեռախոսահամարները կամ նրան պատկանող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման 

համարանիշները: 

26. Պաշտպանվող անձի բնակարանը կամ այլ գույքը կարող է սարքավորվել 

հակահրդեհային կամ ազդանշանային տեխնիկական միջոցներով: 

27. Ազդանշանային տեխնիկական միջոցներով կահավորումն իրականացվում է 

պաշտպանություն իրականացնող մարմնի կողմից: 

28. Հակահրդեհային համակարգերով կահավորումն իրականացվում է 

համապատասխան կազմակերպությունների կողմից՝ սույն կարգի 18-րդ կետում նշված 

պայմանագրի հիման վրա: 

29. Պաշտպանվող անձին անհատական պաշտպանության միջոցներ 

տրամադրելու և վտանգի մասին հայտնելու պաշտպանության միջոցի իրականացման 

շրջանակներում պաշտպանվող անձի ինքնապաշտպանության և անվտանգության 

ապահովման նպատակով նրան կարող են տրամադրվել վտանգի մասին 

ահազանգման, շարժական ռադիոկապի, բջջային հեռախոսակապի կամ 

պաշտպանություն իրականացնող մարմնի հետ կապ հաստատելու համար 

նախատեսված այլ սարքավորումներ, ինչպես նաև անհատական պաշտպանության 

հատուկ միջոցներ (զրահաբաճկոն, արցունքաբեր կամ գրգռիչ նյութերով լիցքավորված 

մեխանիկական փոշեցրիչ, աերոզոլային սարքեր, էլեկտրահարող սարքեր, կայծային 
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պարպիչներ, ոչ ավելի, քան 7,5 ջոուլ փողային էներգիայով և մինչև 4,5 միլիմետր 

տրամաչափով օդաճնշիչ զենք): 

30. Պաշտպանություն իրականացնող մարմինը պաշտպանվող անձին 

բացատրում և ուսուցանում է վտանգի մասին ահազանգման, կապի և անհատական 

պաշտպանության հատուկ միջոցների հետ վարվելու, դրանք օգտագործելու և 

պահպանելու կարգը, ինչպես նաև իրականացնում է հսկողություն նշված միջոցների 

հետ վարվելու կանոնները պահպանելու նկատմամբ: 

31. Վտանգի մասին ահազանգման, կապի և անհատական պաշտպանության 

հատուկ միջոցները պաշտպանություն իրականացնող մարմնի սեփականությունն են, 

և պաշտպանվող անձը դրանք ամբողջությամբ վերադարձնում է՝ պաշտպանության 

տվյալ միջոցի իրականացումը դադարեցվելուց հետո: Վտանգի մասին ահազանգման, 

կապի և անհատական պաշտպանության հատուկ միջոցները պաշտպանվող անձին 

տրամադրելիս և վերադարձնելիս կազմվում է համապատասխան արձանագրություն, 

որում պարտադիր նշվում են տրամադրվող միջոցի տեսակը, քանակը, տրամադրման և 

վերադարձման օրը, ամիսը, տարեթիվը: Արձանագրությունը ստորագրվում է 

պաշտպանվող անձի և պաշտպանություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար 

անձի կողմից: 

32. Վերահսկողության տեխնիկական միջոցներ օգտագործելու և հեռախոսային 

ու այլ հաղորդումները գաղտնալսելու պաշտպանության միջոցի իրականացման 

շրջանակներում պաշտպանվող անձի գրավոր դիմումի հիման վրա կամ նրա գրավոր 

համաձայնությամբ՝ դատարանի որոշմամբ և օրենսգրքով սահմանված կարգով 

իրականացվում է նրա հեռախոսային կամ այլ խոսակցությունների գաղտնալսում` 

պաշտպանություն իրականացնող մարմնի միջոցով: Խոսակցությունների 

գաղտնալսման ընթացքում կարող է կիրառվել ձայնագրառում: 

33. Քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով ներկայանալու համար 

պաշտպանվող անձի փոխադրման անվտանգության ապահովման 

մարտավարությունը որոշվում է պաշտպանություն իրականացնող մարմնի կողմից: 

34. Պաշտպանվող անձն իր կյանքի և առողջության պաշտպանության 

նպատակով կարող է ժամանակավոր կամ մշտապես փոխադրվել բնակության այլ 

վայր: 

35. Բնակության այլ վայր փոխադրելն իրականացվում է այն դեպքում, երբ 

պաշտպանվող անձի անձնական անվտանգությունը չի կարող ապահովվել այլ 

միջոցներով: 

36. Պաշտպանվող անձը ժամանակավոր բնակության վայրում կարող է գտնվել 

մինչև սպառնացող վտանգի վերանալը: Բնակության նոր վայրում գտնվելու 

ընթացքում, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, պաշտպանվող անձի 

շփումները կարող են սահմանափակվել, այդ թվում՝ մերձավոր ազգականների հետ: 

37. Պաշտպանություն իրականացնող մարմինը որպես անվտանգ վայր կարող է 

օգտագործել այդ նպատակի համար ծառայող պետական կամ ոչ պետական 

կացարանները, աջակցության կենտրոնները, պաշտպանություն իրականացնող 

մարմնի ծառայողական շինությունները, ինչպես նաև այդ նպատակով վարձակալված 

բնակելի տարածությունները: Ոչ պետական կացարանները, աջակցության 

կենտրոնները օգտագործվում են դրանց գործադիր մարմինների համաձայնությամբ: 

Պաշտպանության ենթակա անձի բնակության վայրը պետք է համապատասխանի 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված սանիտարական 

կանոններին և ապահովված լինի բնակվելու համար անհրաժեշտ գույքով, ինչպես նաև 

մարդու կենսական շահերն ու կարիքներն ապահովելու համար անհրաժեշտ այլ 

պայմաններով: 

38. Պաշտպանվող անձին բնակության այլ վայր փոխադրելիս աջակցություն է 

ցուցաբերվում նոր աշխատանքի, ծառայության կամ ուսման վայրում տեղավորվելու 

հարցում: 

39. Պաշտպանվող անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերը 

փոխարինելը, արտաքինը փոխելը, այդ թվում՝ պլաստիկ վիրահատությունը, 

իրականացվում են միայն այն դեպքերում, եթե պաշտպանվող անձի անձնական 

անվտանգությունը չի կարող ապահովվել այլ միջոցներով: 

40. Ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերի փոխարինումը կարող է կրել 

ինչպես ժամանակավոր, այնպես էլ մշտական բնույթ: 

41. Փոխարինման ենթակա ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը 

որոշվում է քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից` կախված 
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պաշտպանվող անձին սպառնացող վտանգի աստիճանից և իրադրությունից՝ հաշվի 

առնելով պաշտպանվող անձի առաջարկությունները: 

42. Պաշտպանվող անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերի 

փոխարինումն իրականացվում է ոստիկանության անձնագրային և վիզաների 

վարչության կողմից` պաշտպանությունն իրականացնող մարմնի կողմից որոշված 

ժամկետներում: Պաշտպանությունն իրականացնող մարմնի կողմից ոստիկանության 

անձնագրային և վիզաների վարչություն ուղարկվող հանձնարարականին կցվում է 

պաշտպանության միջոց ձեռնարկելու մասին որոշման պատճենը: 

43. Ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերի փոխարինման դեպքում 

պաշտպանվող անձը փոխանցում է իր ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերը 

պաշտպանություն իրականացնող մարմնին, որն ապահովում է փոխարինված 

փաստաթղթերի հաշվառումն ու պահպանությունը տվյալ պաշտպանության միջոցի 

իրականացման ողջ ժամանակահատվածում: 

44. Պաշտպանության միջոցների իրականացումը դադարեցնելու դեպքում 

ինքնությունը հաստատող փոխարինված փաստաթղթերը 5 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում հետ են վերցվում, ոչնչացվում, վերացվում են փաստաթղթերի 

տրամադրման բոլոր հիմքերը, այդ թվում` անձնական տվյալների էլեկտրոնային 

պահոցներում: 

45. Սույն կարգի 44-րդ կետով նախատեսված գործողությունների կատարման 

վերաբերյալ կազմվում է ակտ, որը պահվում է պաշտպանություն իրականացնող 

մարմնում: 

46. Պաշտպանվող անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերի 

փոխարինման դեպքում անձի իրավունքների իրացումն ապահովելու նպատակով՝ 

քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի գրության հիման վրա համապատասխան 

պետական կառավարման համակարգի մարմինները և կազմակերպություններն 

ապահովում են անձի տվյալների փոփոխությունը համապատասխան էլեկտրոնային 

պահոցներում տվյալ պաշտպանության միջոցի իրականացման ողջ 

ժամանակահատվածում: Սույն կետում նշված գրությանը կցվում են պաշտպանության 

միջոց ձեռնարկելու մասին որոշման և պաշտպանվող անձի ինքնությունը հաստատող 

նոր փաստաթղթերի պատճենները: 

47. Պաշտպանության միջոցի իրականացումը դադարեցնելու մասին քրեական 

վարույթ իրականացնող մարմնից տեղեկություն ստանալու դեպքում 

համապատասխան պետական կառավարման համակարգի մարմիններն ու 

կազմակերպությունները 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովում են 

փոխարինված տվյալների վերականգնումը՝ ոչնչացնելով տվյալների փոխարինման 

բոլոր հիմքերը, այդ թվում` անձնական տվյալների էլեկտրոնային պահոցներում: 

48. Պաշտպանվող անձի արտաքինը փոխելու վերաբերյալ որոշում ընդունելու 

դեպքում կարող է կատարվել պաշտպանվող անձի արտաքինը փոխելու համար 

անհրաժեշտ վիրահատություն կամ այլ միջամտություն` տվյալ պաշտպանության 

միջոցի արդյունավետությունն ապահովող սահմաններում: Պաշտպանության միջոցի 

իրականացումը դադարեցնելու մասին քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի 

որոշման առկայության դեպքում պաշտպանվող անձն իրավունք ունի պահանջելու իր 

նախկին տեսքի վերականգնում պետական միջոցների հաշվին սույն կարգի 18-րդ 

կետում նշված պայմանագրով նախատեսված ժամկետում։ 

49. Պաշտպանությունն իրականացնող մարմինը պաշտպանվող անձի կողմից 

պարտականությունների խախտման յուրաքանչյուր դեպքում անհապաղ բանավոր 

կարգով, իսկ հաջորդող աշխատանքային օրը նաև գրավոր իրազեկում է քրեական 

վարույթն իրականացնող մարմնին: 

50. Պաշտպանության միջոցների իրականացումը դադարեցնելու` օրենսգրքով 

սահմանված հիմքերի հայտնաբերման դեպքում պաշտպանությունն իրականացնող 

մարմինն անմիջապես միջնորդություն է ներկայացնում քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմնին` պաշտպանության միջոցների իրականացումը 

դադարեցնելու վերաբերյալ որոշում ընդունելու նպատակով: 

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Ձև 

ԳՐԱՎՈՐ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ 

ՊԱՇՏՊԱՆՎՈՂ ԱՆՁԻ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

N 0000000 

  

  

_________________ 
(կազմելու վայրը) 

«___» _____________ 20  թ. 

  

Ես` _________________________________________________________________________ 
(կազմակերպության ներկայացուցչի, պաշտոնատար անձի, պաշտպանության միջոցի 

_____________________________________________________________________________, 
իրականացմանը ներգրավված անձի Ա.Ա.Հ., պաշտոնը, կոչումը (դասային աստիճանը) 

_____________________________________________________________________________ 
(պաշտպանություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձի Ա.Ա.Հ., պաշտոնը, 

___________________________________________________________________________ -ի 
կոչումը (դասային աստիճանը) 

  

կողմից նախազգուշացված եմ պաշտպանվող անձի և պաշտպանության միջոցների 

իրականացման վերաբերյալ տեղեկությունները հրապարակելու դեպքում Քրեական 

օրենսգրքի 367-րդ հոդվածով նախատեսված` առանց դատախազի, քննիչի կամ 

հետաքննություն կատարող անձի թույլտվության, նախաքննության կամ 

հետաքննության տվյալները հրապարակելու համար նախատեսված 

պատասխանատվության մասին: 

 

  

    Նախազգուշացվող անձ`  ______________________ 
(ստորագրությունը) 

 

Պաշտպանություն իրականացնող 

մարմնի պաշտոնատար անձ` 

 

 ______________________ 
(ստորագրությունը) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

20 հունիսի 2022թ.                                                   N 694-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎԸ ՎԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻՆ  

ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎՈՒՄ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ԵՎ ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎԻՑ 

 ՀԱՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Հարկային ծառայության մասին» օրենքի 191-ին 

հոդվածի 10-րդ մասը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը 

որոշում  է. 

1. Սահմանել հարկային մարմնի կողմից հարկային ծառայության 

կադրերի ռեզերվը վարելու, հարկային ծառայողին կադրերի ռեզերվում 

գրանցելու և կադրերի ռեզերվից հանելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 20-ի N 694-Ն որոշման 

 

 
Կ Ա Ր Գ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴՐԵՐԻ 

 ՌԵԶԵՐՎԸ ՎԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻՆ ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎՈՒՄ 

ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ԵՎ ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է «Հարկային ծառայության մասին» օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետով սահմանված հիմքով 

հարկային ծառայության պաշտոնից ազատված հարկային ծառայողների մասով 

հարկային մարմնի կողմից հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվը (այսուհետ` 

կադրերի ռեզերվ) վարելու, հարկային ծառայողներին կադրերի ռեզերվում գրանցելու և 

կադրերի ռեզերվից հանելու ընթացակարգը: 

2. Կադրերի ռեզերվում գրանցված հարկային ծառայողի վարձատրության հետ 

կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող 

անձանց վարձատրության մասին» օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետում: 

3. Կադրերի ռեզերվում գրանցված լինելու ժամանակահատվածը համարվում է 

հարկային ծառայության ստաժ: 

4. Կադրերի ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածում հարկային ծառայողը 

չունի արձակուրդի իրավունք, և կադրերի ռեզերվից հանելու ժամանակ կադրերի 

ռեզերվում գրանցված լինելու ժամանակահատվածը չի ներառվում և չի հաշվարկվում 

վերջնահաշվարկում: 

  

2. ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎԻ ՎԱՐՈՒՄԸ 

  

5. Կադրերի ռեզերվում գրանցված հարկային ծառայողի տվյալները ներառվում 

են գրանցամատյանում: 

6. Կադրերի ռեզերվում գրանցելու և կադրերի ռեզերվից հանելու դեպքում 

հարկային ծառայողների գրանցամատյանում լրացվում են հետևյալ 

տեղեկությունները՝ 

1) կադրերի ռեզերվում գրանցման դիմումի ամսաթիվը. 

2) կադրերի ռեզերվում գրանցման հիմքը. 

3) կադրերի ռեզերվում գրանցելու մասին հրամանի համարը, ամսաթիվը. 

4) զբաղեցրած հարկային ծառայության վերջին պաշտոնը, ծածկագիրը. 

5) ազատման հրամանի համարը, ամսաթիվը. 

6) կադրերի ռեզերվից հանելու հիմքը.  

7) կադրերի ռեզերվից հանելու հրամանի համարը, ամսաթիվը. 

8) հարկային ծառայողի անունը, ազգանունը, հայրանունը. 

9) ծննդյան տարին, ամիսը, ամսաթիվը. 

10) անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, տալու և վավերականության 

ամսաթվերը, ում կողմից է տրվել, հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ 

հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի 

համարը. 

11) կրթությունը (ուսումնական հաստատության անվանումը, ուսման սկիզբը 

(նշվում է առկայության դեպքում), ավարտը, ստացած մասնագիտությունը, 

որակավորումը կամ կրթական աստիճանը, դիպլոմի կամ վկայականի սերիան, 

համարը և տալու ամսաթիվը). 

12) օտար լեզվի իմացությունը, տիրապետման աստիճանը. 

13) համակարգչային գիտելիքների իմացությունը. 

14) ընդհանուր աշխատանքային ստաժը, այդ թվում՝ հանրային ծառայության 

ստաժը և մասնագիտական աշխատանքային ստաժը. 

15) հաշվառման, բնակության վայրը (փոստային հասցեն), հեռախոսահամար-

ները, էլեկտրոնային փոստի հասցեն. 
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16) տեղեկատվություն՝ պաշտոնային դրույքաչափի մասին. 

17) ծանոթություն (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 

7. Սույն կարգի 6-րդ կետում նախատեսված տեղեկությունները գրանցամատ-

յանում ներառվում են կադրերի ռեզերվում գրանցելու (հանելու) մասին համապա-

տասխան հրամանն ընդունելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

 

3. ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎՈՒՄ ԳՐԱՆՑԵԼԸ 

  

8. Հարկային մարմնի կողմից վարվող կադրերի ռեզերվում հարկային 

ծառայողները գրանցվում են համաձայն իրենց կողմից ներկայացված՝ սահմանված ձևի 

դիմումի: 

9. Կադրերի ռեզերվում գրանցվում են Օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ 

կետով սահմանված հիմքով հարկային ծառայության պաշտոնից ազատված հարկային 

ծառայողները, բացառությամբ հարկային ծառայության պաշտոնը ժամկետային 

աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնող հարկային ծառայողների: 

10. Սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված հիմքի ի հայտ գալուց հետո երկու 

աշխատանքային օրվա ընթացքում հարկային ծառայության պաշտոնից ազատված 

հարկային ծառայողները հարկային մարմնի ղեկավարին ներկայացնում են կադրերի 

ռեզերվում գրանցվելու մասին դիմում: 

11. Հարկային մարմնի ղեկավարը կադրերի ռեզերվում գրանցվելու մասին 

դիմումն ստանալուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է 

հրաման՝ հարկային ծառայողին կադրերի ռեզերվում գրանցելու մասին: 

12. Կադրերի ռեզերվում գրանցվելու դեպքում հարկային ծառայողի հետ 

վերջնահաշվարկ չի կատարվում: 

13. Հարկային մարմնի կողմից վարվող կադրերի ռեզերվում գրանցված 

հարկային ծառայողները հարկային մարմնից սահմանված կարգով ստանում են 

վարձատրություն: 

14. Կադրերի ռեզերվում գրանցված հարկային ծառայողներին վարձատրու-

թյունը տրամադրվում է կադրերի ռեզերվում գրանցվելու օրվանից հաշված երեք 

ամսվա համար: 

  

4. ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎԻՑ ՀԱՆԵԼԸ 

  

15. Հարկային ծառայողը կադրերի ռեզերվից հանվում է հետևյալ հիմքերի 

առկայության դեպքում, և կադրերի ռեզերվից հանելու մասին հարկային մարմնի 

ղեկավարի հրամանում որպես կադրերի ռեզերվից հանելու օր նշվում է՝ 

1) անձնական դիմումի հիման վրա կադրերի ռեզերվից հանելու դեպքում՝ 

դիմումում նշված օրը, որը կարող է լինել նաև դիմումի տրման օրվանից ուշ կամ շուտ: 

Այն դեպքում, երբ դիմումում կադրերի ռեզերվից հանելու ամսաթիվ նշված չէ, ապա 

ռեզերվից հանելու օր է համարվում կադրերի ռեզերվից հանելու մասին հրամանի 

ընդունման օրը. 

2) Օրենքով սահմանված առավելագույն տարիքը լրանալու դեպքում՝ 

առավելագույն տարիքը լրանալու օրվան հաջորդող օրը. 

3) կադրերի ռեզերվում գրանցված լինելու միանգամյա առավելագույն ժամկետը 

լրանալու դեպքում՝ միանգամյա առավելագույն ժամկետը լրանալու օրը. 

4) պետական կամ համայնքային պաշտոն կամ հանրային ծառայության 

պաշտոն զբաղեցնելու կամ այլ աշխատանքի անցնելու դեպքում՝ այդ պաշտոնը 

զբաղեցնելու կամ այլ աշխատանքի անցնելու օրը. 

5) Օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ, 15-րդ, 17-րդ և 18-րդ կետերով 

նախատեսված դեպքերում՝ համապատասխան բժշկական եզրակացության տրման 

օրվան կամ համապատասխան դատավճռի ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրը. 

6) Օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված՝ սույն կետի 5-րդ ենթակետում չնշված՝ 

հարկային ծառայության ընդունվելու իրավունքի սահմանափակման այլ դեպքերի ի 

հայտ գալու օրվան հաջորդող օրը. 

7) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու դեպքում՝ 

քաղաքացիությունը դադարեցնելու օրը. 

8) կադրերի ռեզերվում գրանցված անձի մահվան դեպքում՝ նրա մահվան 

վկայականում նշված մահվան օրը: 
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16. Սույն կարգի 15-րդ կետով սահմանված՝ կադրերի ռեզերվից հանման 

հիմքերի ի հայտ գալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում հարկային 

մարմնի ղեկավարը ընդունում է հրաման՝ կադրերի ռեզերվից հանելու մասին: 

17. Եթե հարկային ծառայողն Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին կամ 31-ին մասով 

սահմանված կարգով նշանակվում է հարկային ծառայության պաշտոնի, ապա 

կադրերի ռեզերվից դուրս գալու դեպքում նրա հետ վերջնահաշվարկ չի կատարվում։ 

Այն դեպքում, երբ հարկային ծառայողը պաշտոն է զբաղեցնում այլ մարմնում, ապա 

կադրերի ռեզերվից դուրս գալու դեպքում նրա հետ կատարվում է վերջնահաշվարկ: 

18. Այն դեպքում, երբ հարկային ծառայողը կադրերի ռեզերվից հանվել է սույն 

կարգի   15-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված հիմքով, սակայն հետագայում 

պարզվել է, որ մինչև կադրերի ռեզերվից հանելու մասին դիմում ներկայացնելն առկա 

են եղել սույն կարգի 15-րդ կետի 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ կամ 8-րդ ենթակետերով սահմանված 

կադրերի ռեզերվից հանելու հիմքեր, ապա տվյալ հարկային ծառայողին կադրերի 

ռեզերվից հանելու մասին հրամանում կատարվում է համապատասխան 

փոփոխություն, և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ այդ 

ժամանակահատվածի համար վարձատրություն նախատեսված լինելու դեպքում 

իրականացվում է կադրերի ռեզերվում գտնվելու համար տրամադրված 

վարձատրության վերահաշվարկ՝ նրանից հետ գանձելով ավել օրերի համար վճարված 

գումարը։ 

19. Այն դեպքում, երբ սույն կարգի 15-րդ կետի 2-8-րդ ենթակետերում նշված՝ 

կադրերի ռեզերվից հանելու հիմքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստացվել է այդ 

հիմքերի ի հայտ գալու ժամկետներից ավելի ուշ, ապա համապատասխան իրավական 

ակտով տվյալ հարկային ծառայողը հանվում է կադրերի ռեզերվից իրավական հիմքի 

ծագման պահից՝ միաժամանակ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ այդ 

ժամանակահատվածի համար վարձատրություն նախատեսված լինելու դեպքում 

կատարելով վարձատրության վերահաշվարկ։ 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Ձև  

  

__________________________________ 
 (հարկային մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

________________________________________ 
(զբաղեցրած պաշտոնից ազատված հարկային ծառայողի  

անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

  

 

 Դ Ի Մ ՈՒ Մ  

 

ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎՈՒՄ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Խնդրում եմ Ձեզ ինձ գրանցել կադրերի ռեզերվում։ 

Հայտնում եմ, որ տեղեկացված եմ պետական կամ համայնքային պաշտոն կամ 

հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու կամ այլ աշխատանքի անցնելու, 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու և «Հարկային 

ծառայության մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված՝ հարկային ծառայության 

ընդունվելու իրավունքի սահմանափակման դեպքերում սահմանված կարգով ինձ 

ռեզերվից հանելու մասին դիմում ներկայացնելու վերաբերյալ։ 

  

 

 

Դիմող՝  ________________           ____________________________________________ 
                                 (ստորագրությունը)                                                                                  (անունը, ազգանունը) 

 

____________________ 
(ամսաթիվը, ամիսը, տարին) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

20 հունիսի 2022թ.                                                   N 698-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 340-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 2017 թվականի 

դեկտեմբերի  26-ի «Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորված 

պետական կառավարման մարմիններ ճանաչելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 23-ի N 384-Ա ու 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի 

դեկտեմբերի 28-ի N 959-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 

340-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

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

Հանրապետության» բառերը հանել. 

2) որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում «գյուղատնտեսության 

նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը» 

բառերը փոխարինել «պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեն» 

բառերով։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

20 հունիսի 2022թ.                                                   N 699-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 23-Ի N 170-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

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 

փետրվարի 23-ի «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2022 թվականի 

գործունեության միջոցառումների ծրագրի մասին» N 170-Ն որոշման 

հավելվածի 8-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 հունիսի 2022թ.                                                   N 701-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

«ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ԲԱՐՁՐ 

ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ 

ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք  ընդունելով  «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին  մասի 12-րդ կետը`  Արցախի  

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

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում «Սոցիալական աշխա-

տանք» մասնագիտության մագիստրատուրայի առկա ուսուցման վճարովի 

համակարգում սովորող բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների 

ուսման վարձավճարի փոխհատուցման կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարությանը՝ ուսման վարձավճարի փոխհատուցման 

ֆինանսավորումն իրականացնել Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեով նախատեսված «Ուսումնական հաստատություններում սովորող 

ուսանողներին տրվող փոխհատուցում» ծրագրի շրջանակում՝ Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության կողմից ներկայացվող հայտի համաձայն: 

3. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը վերապահել Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարությանը: 

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 21-ի N 701-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ» 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ԲԱՐՁՐ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ 

  

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության պետական և ոչ 

պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում (այսուհետ՝ 

հաստատություն) «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության մագիստրատուրայի 

առկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող բարձր առաջադիմություն ունեցող 

ուսանողների ուսման վարձավճարի փոխհատուցման (այսուհետ՝ փոխհատուցում) 

հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Փոխհատուցումը տրվում է հաստատության կողմից սահմանված ուսման 

վարձավճարի 100 տոկոսի չափով Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) կողմից 

սահմանված միջին որակական գնահատականի (այսուհետ` ՄՈԳ) անցումային շեմը 

հաղթահարելու դեպքում: 

3. Փոխհատուցման գումարը հատկացվում է յուրաքանչյուր ուսումնական 

տարվա համար՝ սկսած 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակից, 

համաձայն հաստատության կողմից ներկայացված ցուցակների, ուսման վարձավճարի 

նշումով: 

4. Փոխհատուցումը տվյալ ուսանողի նկատմամբ դադարեցվում է. 

1) սահմանված ՄՈԳ-ի անցումային շեմը չհաղթահարելու. 

2) ուսման վարձավճարը այլ կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի կողմից 

վճարվելու դեպքերում: 

5. Հաստատության կողմից ներկայացվող ցուցակները յուրաքանչյուր 

կիսամյակի արդյունքների հիման վրա ճշգրտվում են և ուսումնական տարվա 

յուրաքանչյուր կիսամյակում ներկայացվում նախարարություն: 

6. Նախարարությունը՝ հիմք ընդունելով հաստատության կողմից ներկայացրած 

ցուցակները, ուսման վարձավճարի փոխհատուցման հայտ է ներկայացնում Արցախի 

Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն: 

7. Հաստատությունը փոխհատուցման գումարների վերաբերյալ հաշվետվու-

թյուն է ներկայացնում նախարարություն: 

8. Փոխհատուցման հետ կապված փաստաթղթերը պահվում են նախարարու-

թյունում և հաստատությունում: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 հունիսի 2022թ.                                                   N 703-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈՒԼԻՍԻ 20-Ի N 778-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 17-Ի N 17-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ  

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

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

և 41-րդ հոդվածները և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 

թվականի մայիսի 11-ի N 517-Ն որոշումը՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 

20-ի «Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտեի կանոնադրությունը և 

աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 778-Ն որոշման մեջ 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի`  

ա․ 11-րդ կետի 10-րդ և 11-րդ ենթակետերում  «վերահսկումը» բառը 

փոխարինել  «հսկումը» բառով, իսկ 12-րդ ենթակետում  «վերահսկողության» 

բառը՝  «հսկողության» բառով,   

բ․ 11-րդ կետի 15-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«15) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով 

համապատասխան հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և 

այլն) ներդնումը, դրանց ձևերի սահմանումը և հավաքված տվյալների ու 

տեղեկությունների հիման վրա ռեգիստրների վարումը.», 

գ․ 11-րդ կետի 16-րդ և 17-րդ ենթակետերն ուժը կորցրած ճանաչել, 

դ. 15-րդ կետի 11-րդ ենթակետից հանել  «առանձնացված 

ստորաբաժանումների   (գործակալություններ, տեսչություններ),» բառերը, 

ե. 17-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել  «առանձնացված 

ստորաբաժանումներին (տեսչություններ, գործակալություններ),» բառերը, 

զ. 29-րդ կետից հանել  «և առանձնացված ստորաբաժանումները 

(գործակալություններ, տեսչություններ)» բառերը, 

է. 31-րդ, 32-րդ, 33-րդ և 34-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել․ 

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

ճանաչել։ 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունվարի 17-ի «Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտեի 

աշխատակազմի ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության 

պետական տեսչության կանոնադրությունը հաստատելու և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հունիսի 4-ի N 581-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 17-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 

21 հունիսի 2022թ.                                                   N 704-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 677 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող  գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 0,7 հեկտար արոտավայրը փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության՝ բնակելի կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

22 հունիսի 2022թ.                                                   N 706-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 10-Ի N 203-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ  

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈԻ 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 2021 թվականի մարտի 10-ի «Արցախի Հանրապետության 

պետական, համայնքային, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

պատկանող գույքին պատերազմի հետևանքով հասցված վնասների 

հաշվառման և գնահատման հանրապետական հանձնաժողով ստեղծելու, դրա 

անհատական կազմն ու աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 203-Ն 

որոշումը:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 հունիսի 2022թ.                                                   N 711-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 6-Ի N 171-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ 

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

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

կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 6-ի «Արցախի Հանրապետության 

բնապահպանության կոմիտեի աշխատակազմի բնապահպանական և 

ընդերքի պետական տեսչության կանոնադրությունը և կառուցվածքը 

հաստատելու և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի 

նոյեմբերի 17-ի N 169-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 171-Ն 

որոշումը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 հունիսի 2022թ.                                                   N 712-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 339 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 2004 

թվականի սեպտեմբերի 28-ի «ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական 

կոմիտեի «Գեոդեզիայի, քարտեզագրման և հողաշինության նախագծային 

կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը «Գեոդեզիայի, քարտեզագ-

րության, հողաշինարարության և անշարժ գույքի գնահատման կենտրոն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու, 

կանոնադրությունը հաստատելու և գույք հանձնելու մասին» N 339 որոշման 

մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը. 

1) որոշման 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ. 

«3. Սահմանել, որ` 

1) «Գեոդեզիայի, քարտեզագրության, հողաշինարարության և անշարժ 

գույքի գնահատման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գործունեության առարկան և նպատակը Արցախի Հանրապետության 

գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում պետական ազգային-

պլանային ու բարձունքային գեոդեզիական ցանցերի, պետական 

մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների, պետական նշանակության 

թեմատիկ քարտեզների ստեղծման, թարմացման, նորմատիվ-տեխնիկական 

փաստաթղթերի, ստանդարտների մշակման, հողային հարաբերությունների 

կարգավորման, հողային պաշարների կառավարման, անշարժ գույքի 

պետական միասնական կադաստրի վարման, հողերի օգտագործման ու 

պահպանության կազմակերպման, անշարժ գույքի համակարգված 

դիտարկումներին ու գնահատմանը և հողաշինարարության տարածքային ու 

ներտնտեսային ծրագրերի (փաստաթղթերի) կազմմանն ուղղված պետական 

միջոցառումների, գործիքների և սարքավորումների չափաբանական 

ապահովումն է. 

2) «Գեոդեզիայի, քարտեզագրության, հողաշինարարության և անշարժ 

գույքի գնահատման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունն իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեության 

հետևյալ տեսակները` 

ա. տեխնիկական նախագծերի պահանջներին համապատասխան` 

գեոդեզիական խտացման և հանութային ցանցերի ստեղծում, 

ինժեներագեոդեզիական և հանութային աշխատանքների իրականացում, 

բ. կադաստրային քարտեզագրման և հաշվառման աշխատանքների 

իրականացում, կադաստրային քարտեզների ստեղծում և մշակում 

(մուտքագրում, թվայնացում, տպագրում), 

գ. անշարժ գույքի միավորի չափագրման և հաշվառման 

աշխատանքներ, 

դ. գերատեսչական և տեղական (համայնքային) նշանակության 

երկրատեղեկատվական համակարգերի ստեղծում, 
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ե. ուսումնական դասընթացների կազմակերպում, հրատարակչական 

գործ, տպագրական գործ, տեղեկատվական նյութերի վերարտադրում, 

զ. տեղեկատվության տրամադրում, 

է. թեմատիկ քարտեզների և հատակագծերի կազմում ու հրատարակում, 

ը. սահմանված կարգով գեոդեզիական և քարտեզագրական 

աշխատանքների չափաբանական ապահովում, 

թ. հանրապետական, շրջանային, համայնքային, միջհամայնքային, 

ներտնտեսային հողաշինարարական նախագծերի, հողերի օգտագործման և 

պահպանության, նոր հողերի իրացման, բարելավման, ռեկուլտիվացիայի 

նախագծերի, հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների 

նախագծային աշխատանքների իրականացում, 

ժ. գեոդեզիական, տեղագրական, թեմատիկ (այդ թվում` կադաստրային) 

հանութագրման աշխատանքների իրականացում, 

ժա. անշարժ և շարժական գույքերի շուկայական գնահատում:».  

2) որոշմամբ հաստատված կանոնադրության 14-րդ կետը շարադրել 

հետևյալ նոր խմբագրությամբ.    

«14. Կազմակերպությունն իրականացնում է` 

1) Արցախի Հանրապետության ազգային, համաշխարհային, պետական 

գեոդինամիկական, գեոդեզիական (պլանային և բարձունքային) ցանցերի 

ստեղծում, թարմացում ու զարգացում, գեոդեզիական և ծանրաչափական 

ցանցերի կետերի քարտադարանների (կատալոգների) ստեղծում և վարում. 

2) Արցախի Հանրապետության պետական սահմանի և 

վարչատարածքային միավորների սահմանագծման և սահմանազատման հետ 

կապված գեոդեզիական ու քարտեզագրական աշխատանքներ. 

3) անտառային հողերի քարտեզագրման և հաշվառման աշխատանքներ. 

4) պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների ու 

հատակագծերի ստեղծում` թվային և ավանդական եղանակներով, դրանց 

թարմացում, հրատարակում ու բազմացում. 

5) ֆոտոգրամետրիական աշխատանքներ, կադաստրային քարտեզների 

մշակում, օրթոֆոտոքարտեզների և բազային թվային քարտեզների ստեղծում. 

6) օդալուսանկարահանման և արբանյակային հանութագրման նյութերի 

դաշտային և կամերալ վերծանման աշխատանքներ. 

7) պետական երկրատեղեկատվական և աշխարհատեղեկատվական 

համակարգերի ստեղծում. 

8) աշխարհագրական անվանումների հաշվառում, գրանցում, 

աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի ստեղծում և 

վարում, պաշտոնական տեղեկագրերի (գազետիր), բառարանների ու ցանկերի 

հրատարակում. 

9) հիմնարար քարտեզագրական ստեղծագործությունների (այդ թվում` 

հանրապետական ազգային ատլաս) ստեղծում և հրատարակում. 

10) քարտեզագրագեոդեզիական աշխատանքների փորձաքննություն և 

գիտահետազոտական, փորձարարակոնստրուկտորական աշխատանքների 

իրականացում, նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի մշակում. 

11) գեոդեզիական և քարտեզագրական գործիքների ու 

սարքավորումների հաշվառում և գրանցում, տեխնիկական նորմերի ու 

ստանդարտների մշակում. 

12) վարչատարածքային միավորների և հատուկ պահպանվող 

տարածքների սահմանների հիմնավորման, սահմանագծման և նկարագրման 

աշխատանքներ. 

13) հողաշինարարության և գնահատման նորմատիվ-տեխնիկական 

փաստաթղթերի ու ստանդարտների մշակում. 

14) հողային ռեսուրսների կառավարման հայեցակարգերի և ծրագրերի 

մշակում. 
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15) հողերի միավորման, բաժանման պետական նպատակային 

ծրագրերի և նախագծերի մշակում ու կատարում. 

16) հողային ֆոնդի հաշվառման աշխատանքներ. 

17) գյուղատնտեսական և այլ նշանակության հողերի կադաստրային 

գնի որոշում. 

18) անշարժ գույքի (հողամասեր, շենքեր, շինություններ) պետական 

համակարգված դիտարկումներ, գնահատման հետ կապված հետազոտական 

աշխատանքներ. 

19) անշարժ գույքի (հողամասեր, շենքեր, շինություններ) գնահատման 

մեթոդիկաների և տարածագնահատման գոտիականության մշակում. 

20) անշարժ գույքի շուկայի ուսումնասիրություններ և 

վերլուծություններ. 

21) կադաստրի տեղեկագրերի պատրաստում և հրատարակում:». 

3) որոշմամբ հաստատված կանոնադրությունում լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 14.1-ին կետ. 

«14.1 Կազմակերպությունն իրականացնում է ձեռնարկատիրական 

գործունեության հետևյալ տեսակները` 

1) տեխնիկական նախագծերի պահանջներին համապատասխան` 

գեոդեզիական խտացման և հանութային ցանցերի ստեղծում, 

ինժեներագեոդեզիական և հանութային աշխատանքների իրականացում. 

2) կադաստրային քարտեզագրման և հաշվառման աշխատանքների 

իրականացում, կադաստրային քարտեզների ստեղծում և մշակում 

(մուտքագրում, թվայնացում, տպագրում). 

3) անշարժ գույքի միավորի չափագրման և հաշվառման 

աշխատանքներ. 

4) գերատեսչական և տեղական (համայնքային) նշանակության 

երկրատեղեկատվական համակարգերի ստեղծում. 

5) ուսումնական դասընթացների կազմակերպում, հրատարակչական 

գործ, տպագրական գործ, տեղեկատվական նյութերի վերարտադրում. 

6) տեղեկատվության տրամադրում. 

7) թեմատիկ քարտեզների և հատակագծերի կազմում ու 

հրատարակում. 

8) սահմանված կարգով գեոդեզիական և քարտեզագրական 

աշխատանքների չափաբանական ապահովում. 

9) հանրապետական, շրջանային, համայնքային, միջհամայնքային, 

ներտնտեսային հողաշինարարական նախագծերի, հողերի օգտագործման և 

պահպանության, նոր հողերի իրացման, բարելավման, ռեկուլտիվացիայի 

նախագծերի, հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների 

նախագծային աշխատանքների իրականացում. 

10) գեոդեզիական, տեղագրական, թեմատիկ (այդ թվում` 

կադաստրային) հանութագրման աշխատանքների իրականացում. 

11) անշարժ և շարժական գույքի շուկայական գնահատում:»:  

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 

24 հունիսի 2022թ.                                                   N 713-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-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 հուն-

վարի 10-ի «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2-Ն որոշմամբ սահ-

մանված N 1 հավելվածի և  N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում 

կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

մայիսի 20-ի ««Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-37-Ն օրենքն 

ուժի մեջ մտնելուց հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 24-ի N 713-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

      (հազ. դրամ) 

 ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

 

Առաջին 

եռամսյակ 

Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն ամիս Տարի 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - 127 469,6 254 115,3 

 այդ թվում`     

 Այլ եկամուտներ - - 127 469,6 254 115,3 

      
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 24-ի N 713-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ  

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

(հազար ՀՀ դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և 

դասերի, ֆինանսավորվող 

ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելա-

ցումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

 
0

0 
0  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

այդ թվում` 
- - 127 469,6 254 115,3 

01     
0

1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

- - 17 300,0 29 430,0 

  1    

Օրենսդիր և գործադիր մար-

միններ, պետական կառա-

վարում, ֆինանսական և 

հարկաբյուջետային հարա-

բերություններ, արտաքին 

հարաբերություններ 

- - 17 200,0 29 070,0 

    1 

0

1

1 

Օրենսդիր և գործադիր 

մարմիններ, պետական 

կառավարում  

- - 12 200,0 17 070,0 

      03 

Գործադիր իշխանության, 

պետական կառավարման 

հանրապետական և 

տարածքային կառավարման 

մարմինների պահպանում 

- - 12 200,0 17 070,0 

       
ԱՀ արդարադատության 

նախարարություն 
- - 12 200,0 17 070,0 

    2 
011

2 

Ֆինանսական և հարկաբյու-

ջետային հարաբերություններ  
- - 5 000,0 12 000,0 

      01 

Գործադիր իշխանության, 

պետական կառավարման 

հանրապետական և 

տարածքային կառավարման 

մարմինների պահպանում  

- - 5 000,0 12 000,0 

       
ԱՀ պետական եկամուտների 

կոմիտե 
- - 5 000,0 12 000,0 

  3   
013

0 

Ընդհանուր բնույթի 

ծառայություններ 
- - 100,0 360,0 

    1 
013

1 

Աշխատակազմի /կադրերի/ 

գծով ընդհանուր բնույթի 

ծառայություններ  

- - 100,0 360,0 

      01 

Գործադիր իշխանության, 

պետական կառավարման 

հանրապետական և 

տարածքային կառավարման 

մարմինների պահպանում  

- - 100,0 360,0 

       
ԱՀ քաղաքացիական 

ծառայության խորհուրդ 
- - 100,0 360,0 

03      

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԴԱՏԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

- - 95 019,0 190 038,0 

  1   
031

0 

Հասարակական կարգ և 

անվտանգություն 
- - 95 019,0 190 038,0 
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    1 031 Ոստիկանություն - - 95 019,0 190 038,0 

      01 
Հասարակական կարգի 

պահպանության ապահովում 
- - 95 019,0 190 038,0 

       ԱՀ ոստիկանություն - - 95 019,0 190 038,0 

06     
060

0 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱ-

ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

- - 15 150,6 34 647,3 

  6   
066

0 

Բնակարանային շինարարու-

թյուն և կոմունալ ծառայու-

թյուններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 

- - 15 150,6 34 647,3 

    1 
066

1 

Բնակարանային շինարարու-

թյուն և կոմունալ ծառայու-

թյուններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 

- - 15 150,6 34 647,3 

      01 

Գործադիր իշխանության, 

պետական կառավարման 

հանրապետական և 

տարածքային կառավարման 

մարմինների պահպանում  

- - 15 150,6 34 647,3 

        
ԱՀ քաղաքաշինության 

նախարարություն 
- - 15 150,6 34 647,3 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 հունիսի 2022թ.                                                   N 714-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի 

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

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հունվարի 10-ի 

«Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարումն 

ապահովող միջոցառումների մասին» N 2-Ն որոշման N 2 հավելվածի N 1 

աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` 

համաձայն հավելվածի: 

2. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարությանը, Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարությանը, Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման 

և ենթակառուցվածքների նախարարությանը, Արցախի Հանրապետության 

բնապահպանության կոմիտեին, Արցախի Հանրապետության ջրային 

կոմիտեին, Արցախի Հանրապետության պետական տեսչությունների 

կառավարման կոմիտեին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո հնգօրյա 

ժամկետում Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարությանը ներկայացնել սույն որոշման ընդունումից բխող՝ 

աշխատակազմերի նախահաշիվները եռամսյակային (աճողական) 

կտրվածքով՝ ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների, գնումների պլանները և (կամ) պլանների փոփոխությունները: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

հունիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 24-ի N 714-Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ  

ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար ՀՀ դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավե-

լացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

0    
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

այդ թվում` 
- - - - 

01     0 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆ-

ՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- 1 720,0 69 324,4 148 328,9 

  1   

0

1

1 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 

պետական կառավարում, ֆինան-

սական և հարկաբյուջետային 

հարաբերություններ, արտաքին 

հարաբերություններ 

- - (11 347,5) (28 831,3) 

    1 1 
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 

պետական կառավարում  
- - (6 846,0) (19 827,4) 

      03 

Գործադիր իշխանության, պետա-

կան կառավարման հանրապետա-

կան և տարածքային կառավարման 

մարմինների պահպանում 

- - (6 846,0) (19 827,4) 

       

ԱՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

- - (6 846,0) (19 827,4) 

    2 
011

2 

Ֆինանսական և հարկաբյու-

ջետային հարաբերություններ  
- - (4 501,5) (9 003,9) 

      01 

Գործադիր իշխանության, պետա-

կան կառավարման հանրապետա-

կան և տարածքային կառավարման 

մարմինների պահպանում  

- - (4 501,5) (9 003,9) 

       
ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարություն 
- - (4 501,5) (9 003,9) 

  6   
016

0 

Ընդհանուր բնույթի հանրային 

ծառայություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 

- 1 720,0 80 671,9 177 160,2 

    1 1 

Ընդհանուր բնույթի հանրային 

ծառայություններ (այլ դասերին 

չպատկանող)  

- 1 720,0 80 671,9 177 160,2 

      01 

Գործադիր իշխանության, պետա-

կան կառավարման հանրապետա-

կան և տարածքային կառավարման 

մարմինների պահպանում 

- 1 720,0 80 671,9 177 160,2 

       
ԱՀ պետական տեսչությունների 

կառավարման կոմիտե 
- 1 720,0 80 671,9 177 160,2 

04     040 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- (16 753,1) (51 345,7) (97 242,2) 

  2   042 

Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն, ձկնորսություն և 

որսորդություն 

- (16 753,1) (51 345,7) (97 242,2) 

    1 041 Գյուղատնտեսություն  - (16 753,1) (51 345,7) (97 242,2) 
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      01 

Գործադիր իշխանության, պետա-

կան կառավարման հանրապետա-

կան և տարածքային կառավարման 

մարմինների պահպանում  

- (16 753,1) (51 345,7) (97 242,2) 

       
ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- - (1 484,0) (5 524,7) 

       

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարա-

րության սննդամթերքի անվտան-

գության պետական ծառայություն 

- (16 753,1) (49 861,7) (91 717,5) 

05    0 
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
- - (7 734,3) (29 331,7) 

  6   05 
Շրջակա միջավայրի պաշտպանու-

թյուն (այլ դասերին չպատկանող) 
- - (7 734,3) (29 331,7) 

    1 05 
Շրջակա միջավայրի պաշտպանու-

թյուն (այլ դասերին չպատկանող) 
- - (7 734,3) (29 331,7) 

      01 

Գործադիր իշխանության, պետա-

կան կառավարման հանրապետա-

կան և տարածքային կառավարման 

մարմինների պահպանում 

- - (7 734,3) (29 331,7) 

       ԱՀ բնապահպանության կոմիտե - - (7 734,3) (29 331,7) 

06      

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱ-

ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

- - (2 414,0) (7 061,5) 

  3   063 Ջրամատակարարում - - (2 414,0) (7 061,5) 

    1 061 Ջրամատակարարում  - - (2 414,0) (7 061,5) 

      01 

Գործադիր իշխանության, պետա-

կան կառավարման հանրապե-

տական և տարածքային կառավար-

ման մարմինների պահպանում 

- - (2 414,0) (7 061,5) 

       ԱՀ ջրային կոմիտե - - (2 414,0) (7 061,5) 

11      
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 
- 15 033,1 (7 830,4) (14 693,5) 

  1   10 
Պետական բյուջեի և համայնքների 

պահուստային ֆոնդեր 
- 15 033,1 (7 830,4) (14 693,5) 

    1 111 
Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ 
- 15 033,1 (7 830,4) (14 693,5) 

      01 
Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ 
- 15 033,1 (7 830,4) (14 693,5) 

        ԱՀ կառավարություն - 15 033,1 (7 830,4) (14 693,5) 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 հունիսի 2022թ.                                                   N 716-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 149-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 

փետրվարի    26-ի «Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս 

մնացած տարածքներում պետական կառավարման մարմինների և պետական 

կազմակերպությունների աշխատողների վարձատրության գործընթացի 

կանոնակարգման մասին» N 149-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները՝ 

1) նախաբանում «186-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերը» բառերը 

փոխարինել      «186-րդ հոդվածի 6-րդ մասը» բառերով. 

2) 4-րդ կետում «հունիսի 30-ը» բառերը փոխարինել «դեկտեմբերի 31-ը» 

բառերով:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 հունիսի 2022թ.                                                   N 717-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ  

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 39-րդ 

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

1. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի 

Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքներում գտնվող 

մի շարք փակ բաժնետիրական ընկերությունների և պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների գործունեությունը շարունակելու և քաղաքացիական 

իրավահարաբերություններին վերջիններիս մասնակցություններն ապահովելու 

նպատակով մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ը կասեցնել Արցախի 

Հանրապետության կառավարության հետևյալ որոշումների գործողությունները՝  

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 

21-ի «Մի շարք փակ բաժնետիրական ընկերություններ և պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություններ լուծարելու մասին» N 435-Ն որոշում. 

2)  Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 

21-ի «Մի շարք փակ բաժնետիրական ընկերություններ և պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություններ լուծարելու մասին» N 436-Ն որոշում. 

3) Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 

21-ի ««Մերան» փակ բաժնետիրական ընկերությունը և մի շարք պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություններ լուծարելու մասին» N 437-Ն որոշում: 

2. Սահմանել, որ մինչև սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված Արցա-

խի Հանրապետության կառավարության որոշումների կասեցման դադարեցումը. 

1)  տվյալ որոշումներով նախատեսված փակ բաժնետիրական 

ընկերությունները և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները իրենց 

գործունեությունները շարունակում են այնքանով, որքանով չեն հակասի սույն 

որոշման դրույթներին.  

2) Աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով 

նախատեսված հիմքով աշխատանքից ազատման մասին ծանուցում ստացած 

աշխատողների հետ աշխատանքային հարաբերությունները ենթակա են 

շարունակման և վերջիններիս հետ աշխատանքից ազատման վերջնաժամկետ է 

սահմանվում 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ը: 

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 

24 հունիսի 2022թ.                                                   N 718-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 775-Ն 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. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 30-ի «Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման 

և ենթակառուցվածքների նախարարության կանոնադրությունը և 

աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու, Արցախի Հանրապետության 

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

Հանրապետության 2017 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 46-Ն որոշումներն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 775-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ 

լրացումը և փոփոխությունները`  

1) որոշման վերնագրում «2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի» 

բառերից առաջ լրացնել «ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ» բառը. 

2) որոշմամբ հաստատված՝  

ա․ N 1 հավելվածի 9-րդ կետի 12-րդ ենթակետից հանել «տրանսպորտի, 

էներգետիկայի,» բառերը, 

բ. N 1 հավելվածի 14-րդ կետի 6-րդ և 8-րդ ենթակետերը և 15-րդ կետի 9-

րդ ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել,  

գ. N 1 հավելվածի 29-րդ կետից հանել «ու տեսչությունների», իսկ 43-րդ 

կետից՝  «, տեսչություններ» բառերը, 

դ. N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն 

հավելվածի։  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 24-ի N 718-Ն որոշման 

              

 «Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 775-Ն որոշման  

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

  

I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

1. Վարչություններ 

1) Իրավաբանական և վերահսկողական վարչություն 

2) Ֆինանսատնտեսական վարչություն 

3) Տրանսպորտի և քաղաքացիական ավիացիայի վարչություն 

 

2. Բաժիններ 

1) Քաղաքացիական պաշտպանության և զորահավաքային նախապատրաստության 

բաժին 

2) Տարածքային կառավարման բաժին 

3) Տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության բաժին 

4) Տարածքային և համայնքային ծրագրերի մշտադիտարկման և վերահսկողության 

բաժին 

5) Ընդերքօգտագործման ոլորտի կառավարման բաժին 

6) Անտառների կայուն կառավարման և անտառաշինական ծրագրերի իրականացման   

բաժին 

7) Բնական պաշարների մոնիթորինգի և վերլուծության բաժին 

8) Կապի, հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին 

9) Էներգետիկայի բաժին 

10) Անձնակազմի կառավարման բաժին 

 

II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ 

 

Հեռահաղորդակցության հանրապետական գործակալություն»։ 

 

  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

27 հունիսի 2022թ.                                                   N 725-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 6-Ի N 50 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

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

կառավարության 2001 թվականի մարտի 6-ի «ԼՂՀ անասնաբուժական 

համակարգում վճարովի ծառայությունների սակագները հաստատելու 

մասին» N 50 որոշումը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

27 հունիսի 2022թ.                                                   N 726-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ  10-Ի  N 2-Ն   

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի 

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

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի 

մասին»  օրենքի N 1 հավելվածի N 2.2 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հունվարի 10-ի 

«Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարումն 

ապահովող միջոցառումների մասին» N 2-Ն որոշմամբ սահմանված N 2 

հավելվածի  N 2.2 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` 

համաձայն   հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

հունիսի 14-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված     

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 27-ի N 726-Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2.2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ 

ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 

10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2.2 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 

(հազար ՀՀ դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

 

 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

  Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 

Տարի 

08 2 2 ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

   «Շուշի քաղաքի թանգարաններ» 

ՊՈԱԿ 

- (333,0) (1 409,6) (1 409,6) 

   «Քաշաթաղի շրջանի երկրագի-

տական թանգարան» ՊՈԱԿ 

- 333,0 1 409,6 1 409,6 

   ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - - 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

29 հունիսի 2022թ.                                                   N 735-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` Հ. Թումանյան փողոցի թիվ 127/1 հասցեում գտնվող, քաղա-

քացու սեփականություն հանդիսացող՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտա-

գործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության 0,03222 հեկտար 

արդյունաբերական օբյեկտների հողերը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել 

բնակավայրերի նպատակային նշանակության` բնակելի կառուցապատման 

հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել հողամա-

սի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստրային 

արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային 

նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր 

է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

29 հունիսի 2022թ.                                                   N 736-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ  

ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ԲՆԱԿՏԱՐԱԾՔ ԿՈՐՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ 

 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿԱՐԻՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԲԱՎԱՐԱՐՄԱՆ  

ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  

ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 105-

րդ հոդվածի 3-րդ մասով և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 

թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 3-

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

1. Հաստատել պատերազմական գործողությունների հետևանքով 

տեղահանված և (կամ) բնակտարածք կորցրած անձանց բնակարանային 

կարիքի ժամանակավոր բավարարման նպատակով դրամական 

աջակցություն տրամադրելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Պատերազմական գործողությունների հետևանքով տեղահանված և 

(կամ) բնակտարածք կորցրած անձանց բնակարանային կարիքի 

ժամանակավոր բավարարման նպատակով դրամական աջակցություն 

տրամադրելու լիազորությունները վերապահել Արցախի Հանրապետության 

բնակարանային հարցերի կոմիտեին (այսուհետ` Կոմիտե)։ 

3. Կոմիտեի նախագահին` մինչև պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով տեղահանված և (կամ) բնակտարածք 

կորցրած անձանց բնակարանային ապահովման նպատակով Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվառման 

վերցնելը, սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգով դրամական 

աջակցություն տրամադրելու գործընթացում հիմք ընդունել Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1709-

Լ որոշմամբ հաստատված միջոցառման շահառուների ցուցակը:  

4. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարին՝ 

1) մինչև 2022 թվականի օգոստոսի 20-ը Կոմիտեին տրամադրել 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 

199-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի (այսուհետ` կարգ) 16-րդ և 17-րդ 

կետերի համաձայն, այդ թվում՝ Արցախի Հանրապետության շրջանների 

վարչակազմերի հետ, անշարժ գույքի վարձակալության և անհատույց 

օգտագործման պայմանագրեր կնքած անձանց տվյալները, ինչպես նաև 

կարգի 18-րդ կետին համապատասխան վարձավճարի կանխավճար 

ստացած` կացարանի վարձատուի և այդ կացարանն անհատույց 

օգտագործման իրավունքով ստացած անձանց տվյալները` համաձայն 

Կոմիտեի կողմից պահանջվող ձևի. 

2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում Կոմիտեին տրամադրել Արցախի Հանրապետության շրջաններում 

պետական ծրագրերի շրջանակներում գնված, կառուցված (վերակառուցված) 

կամ վերանորոգված բնակտարածքների ցանկը և դրանք անհատույց 

օգտագործման իրավունքով ստացած անձանց տվյալները` համաձայն 

Կոմիտեի կողմից պահանջվող ձևի. 
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3) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 

5-ը Կոմիտեին տրամադրել կարգի 10-րդ կետի համաձայն՝ տվյալ ամսվա 1-ի 

դրությամբ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտում, հանրակացարանում, 

պետության կողմից վարձակալվող հասարակական օբյեկտում կամ 

պետական սեփականություն հանդիսացող բնակտարածքում 

ժամանակավորապես ապաստանած տեղահանված անձանց տվյալները: 

5. Սահմանել, որ կարգի համաձայն կնքված պայմանագրի լուծումից 

հետո սույն որոշմամբ հաստատված կարգով 2022 թվականի հուլիս ամսվա 

համար ֆինանսական աջակցությունը շահառուներին տրամադրվում է 

պայմանագրի լուծման ամսաթվին հաջորդող օրվանից մինչև ամսվա վերջին 

օրն (ներառյալ) ընկած օրերի համար` ֆինանսական աջակցության գումարի 

միջին օրական հաշվարկով: 

6. Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարին` սույն 

որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո Կոմիտեին տրամադրել պատերազմական 

գործողությունների ընթացքում ավերված բնակտարածքների ցանկը, ինչպես 

նաև մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 5-ը՝ պետական ծրագրերի շրջանակներում 

գնված, կառուցված (վերակառուցված) կամ վերանորոգված 

բնակտարածքների ցանկը` համաձայն Կոմիտեի կողմից պահանջվող ձևի: 

7. Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի 

կառավարման կոմիտեի նախագահին` սույն որոշման 1-ին կետով 

հաստատված կարգի շրջանակներում Կոմիտեից հարցում ստանալուց հետո 

10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կոմիտեին տրամադրել հարցման մեջ 

նշված անձանց մասով Արցախի Հանրապետությունում սեփականության 

իրավունքով բնակտարածք ունենալու վերաբերյալ տվյալներ` համաձայն 

Կոմիտեի կողմից պահանջվող ձևի: 

8. Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ծառայության տնօրենին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 

շրջանակներում Կոմիտեի կողմից հարցում ստանալուց հետո 10 

աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովել հարցման մեջ նշված 

քաղաքացիների սահմանահատումների վերաբերյալ տվյալների ստացումը և 

դրանք տրամադրել Կոմիտեին։ 

9. 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 29-ի N 736-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ  

ԵՎ (ԿԱՄ) ԲՆԱԿՏԱՐԱԾՔ ԿՈՐՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿԱՐԻՔԻ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԲԱՎԱՐԱՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ  

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  

 

1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Պատերազմական գործողությունների հետևանքով տեղահանված և (կամ) 

բնակտարածք կորցրած անձանց բնակարանային կարիքի ժամանակավոր 

բավարարման նպատակով դրամական աջակցություն տրամադրելու կարգը 

(այսուհետ՝ Կարգ) սահմանում է շահառուներին դրամական աջակցություն 

տրամադրելու, դադարեցնելու պայմանները և կարգավորում է այդ գործընթացի 

իրականացման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Կարգում կիրառվող հասկացություններն են՝  

1) պատերազմական գործողություններ՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 

Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողություններ. 

2) տեղահանված անձ՝ պատերազմական գործողությունների հետևանքով 

Արցախի Հանրապետության բռնազավթված բնակավայրերից, այդ թվում՝ Մարտունու 

շրջանի Թաղավարդ գյուղական համայնքի բռնազավթված հատվածից, Քաշաթաղի 

շրջանի Բերձոր, Քարեգահ, Ներքին Սուս և Ասկերանի շրջանի Փառուխ համայնքներից 

տեղահանված անձ. 

3) բնակտարածք` բնակարան կամ բնակելի տուն. 

4) բնակտարածք կորցրած անձ` տեղահանված կամ պատերազմական 

գործողությունների պատճառած ավերածությունների հետևանքով Արցախի 

Հանրապետության վերահսկողության ներքո գտնվող բնակավայրում բնակտարածք 

կորցրած անձ. 

5) շահառու՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 21-ի N 1394-Ն որոշմանը համապատասխան բնակարանային 

ապահովման նպատակով լիազոր մարմնում հաշվառվելու իրավունք ունեցող 

տեղահանված և (կամ) բնակտարածք կորցրած անձ, բացառությամբ. 

ա. Արցախի Հանրապետության վերահսկողության ներքո գտնվող բնակավայրե-

րում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում սեփականության իրավունքով բնակ-

տարածք ունեցող անձի, 

բ. Արցախի Հանրապետությունում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում 

հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտում, հանրակացարանում, պետության կողմից 

վարձակալվող հասարակական օբյեկտում կամ պետական սեփականություն 

հանդիսացող բնակտարածքում ժամանակավորապես ապաստանած անձի, 

գ. պետական ծրագրերի շրջանակներում գնված, կառուցված (վերակառուցված) 

կամ վերանորոգված և անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված 

բնակտարածքում բնակվող անձի, 

դ. ժամկետային զինծառայողների. 

6) դրամական աջակցություն՝ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 

շահառուին ամենամսյա պարբերականությամբ Կարգով սահմանված չափով 

տրամադրվող դրամական միջոցներ․ 

7) բնակարանային գործ՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1394-Ն որոշմանը համապատասխան շահառուի կողմից 

ներկայացված (թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով), ինչպես նաև լիազոր մարմնի 

կողմից հավաքագրված փաստաթղթերի հավաքակազմ։ 

  

2․ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ԿԱՐԳԸ  

 

3.  Շահառուին տրամադրվում է դրամական աջակցություն՝ ամսական 40 000 

(քառասուն հազար) ՀՀ դրամի չափով:  
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4.  Դրամական աջակցությունը շահառուին տրամադրվում է անկանխիկ` 

առևտրային բանկերում շահառուի բանկային հաշվեհամարին կամ քարտային հաշվին 

կցված վճարային քարտի համարին փոխանցելու միջոցով կամ կանխիկ` 

«Արցախփոստ» կամ «Հայփոստ» փակ բաժնետիրական ընկերություններից կամ 

առևտրային բանկերից անձնագրով ստանալու եղանակով:   

5.  Դիմումը ներկայացնելու համար շահառուն մինչև 2022 թվականի հուլիսի 25-

ը ներառյալ, statesupport.am կայքէջից մուտք է գործում համապատասխան ծրագրային 

միջավայր և իրականացնում հետևյալ գործողությունները՝ 

1) մուտքագրում դիմումը ներկայացնելու պահին չափահաս անձի անունը, 

ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագրի կամ նույնականացման 

քարտի) սերիան ու համարը, հանրային ծառայությունների համարանիշը. 

2) մուտքագրում դիմումը ներկայացնելու պահին մինչև 18 տարեկան երեխայի 

(այսուհետ՝ երեխա) և նրա օրինական ներկայացուցչի՝ ծնողի, որդեգրողի, խնամակալի, 

հոգաբարձուի (այսուհետ՝ բոլորը միասին՝ երեխայի օրինական ներկայացուցիչ) 

անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագրի կամ 

նույնականացման քարտի, երեխայի դեպքում՝ նաև ծննդյան վկայականի, եթե երեխան 

չունի անձնագիր կամ նույնականացման քարտ) սերիան ու համարը, հանրային 

ծառայությունների համարանիշը. 

3) առևտրային բանկերի ցանկից ընտրում բանկը և նշում իր (օրինական 

ներկայացուցչի) բանկային հաշվեհամարը կամ քարտային հաշվին կցված վճարային 

քարտի 16 նիշանոց համարը, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ընտրում է 

«Արցախփոստ» կամ «Հայփոստ» փակ բաժնետիրական ընկերություններից կամ 

առևտրային բանկերից անձնագրով ստանալու եղանակը. 

4) լրացնում իր (օրինական ներկայացուցչի) բնակության վայրը և հասցեն. 

5) նշում իր (երեխայի) տվյալներն այլ անձանց փոխանցելու համաձայնության 

մասին. 

6) լրացնում իր (օրինական ներկայացուցչի) հետադարձ կապի բջջային 

հեռախոսահամարը (էլեկտրոնային փոստի հասցեն` ոչ պարտադիր). 

7) հաստատում և ստանում է վեցանիշ կոդ, որը մուտքագրում է 

համապատասխան դաշտ և հաստատում: 

6.  Անչափահաս ծնողն իր և իր երեխայի համար դիմումը կարող է ներկայացնել 

անձամբ։ 

7.  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի փետրվարի 

17-ի N 169-Լ որոշմամբ հաստատված ծրագրի և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2022 թվականի մայիսի 10-ի N 505-Ն որոշման (այսուհետ՝ 

որոշումներ) շահառուները դրամական աջակցությունը ստանում են որոշումներով 

սահմանված կարգով վկայագրերը ստանալուց հետո՝ երկու ամիս ժամկետով:  

8.  Անձը՝ հետագայում Կարգի պայմաններին համապատասխան շահառուին 

ներկայացվող պահանջներին բավարարելու դեպքում, կարող է օգտվել դրամական 

աջակցությունից՝ մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 7-ից 12-ը ներառյալ` 

իրականացնելով Կարգի 5-րդ կետում նշված գործողությունները:  

9.  Լիազոր մարմինը դիմումով ներկայացված տվյալները համեմատում է 

(համադրում է)՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

հոկտեմբերի 18-ի N 1709-Լ որոշմամբ հաստատված միջոցառման շահառուների 

տվյալների հետ. 

2) բնակչության պետական ռեգիստրի տվյալների հետ. 

3) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտում, հանրակացարանում, պետության 

կողմից վարձակալվող հասարակական օբյեկտում կամ պետական սեփականություն 

հանդիսացող բնակտարածքում ժամանակավորապես բնակվող անձանց տվյալների 

հետ. 

4) պետական ծրագրերի շրջանակներում գնված, կառուցված 

(վերակառուցված) կամ վերանորոգված ու անհատույց օգտագործման իրավունքով 

ստացած անձանց տվյալների հետ. 

5) պատերազմական գործողությունների հետևանքով ավերված և պետական 

ծրագրերի շրջանակներում գնված, կառուցված (վերակառուցված) կամ վերանորոգված 

բնակտարածքներում ժամանակավորապես բնակվող անձանց տվյալների հետ. 
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6) պետական աջակցության այլ միջոցառումների շրջանակներում անհատույց 

օգտագործման իրավունքով բնակտարածքով ժամանակավորապես ապահովված 

անձանց տվյալների հետ:  

10. Լիազոր մարմինը հարցման միջոցով Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեից ու Հայաստանի 

Հանրապետության կադաստրի պետական կոմիտեից պարզում է Արցախի 

Հանրապետությունում և Հայաստանի Հանրապետությունում շահառուին 

սեփականության իրավունքով պատկանող բնակտարածք ունենալու փաստը:  

11. Լիազոր մարմինը եռամսյակային պարբերականությամբ պարզում է 

շահառուի Արցախի  Հանրապետությունում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում 

գտնվելու փաստը` Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ծառայության միջոցով ստացված՝ շահառուի վերջին սահմանահատումների 

վերաբերյալ տվյալների հետ համադրմամբ: 

12. Դիմումով ներկայացված տվյալները Կարգի 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ կետերում 

նշված տվյալների հետ համեմատելու (համադրելու) արդյունքներով լիազոր մարմինը 

դիմումը հաշվառում կամ մերժում է կամ դնում է մշակման` մինչև սահմանված 

կարգով հաշվառելը կամ մերժելը, եթե առկա են ճշտման ենթակա անճշտություններ:  

13. Դիմումը հաշվառվելուց հետո նոր դիմում չի ներկայացվում։ Նոր դիմում 

ներկայացվում է մերժված դիմումի առկայության դեպքում՝ Կարգի 5-րդ կետով 

սահմանված կարգով։  

14. Լիազոր մարմինը մերժում է էլեկտրոնային դիմումը, եթե՝ 

1) ներկայացված տվյալները հավաստի չեն (ներկայացված տվյալները չեն 

համապատասխանում բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալներին). 

2) դիմումը ներկայացնելու պահին առկա է շահառուի մահվան պետական 

գրանցում. 

3) շահառուն (2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո ծնված երեխայի 

դեպքում՝ ծնողը) ընդգրկված չէ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի  հոկտեմբերի 18-ի N 1709-Լ որոշմամբ հաստատված միջոցառման 

շահառուների ցանկում. 

4) Արցախի Հանրապետության վերահսկողության ներքո գտնվող 

բնակավայրերում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում անձն ունի 

սեփականության իրավունքով բնակտարածք. 

5) անձը պետական աջակցությամբ ժամանակավորապես բնակվում է 

հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտում, հանրակացարանում, պետության կողմից 

վարձակալվող հասարակական օբյեկտում կամ պետական սեփականություն 

հանդիսացող բնակտարածքում. 

6) անձը բնակվում է պետական ծրագրերով գնված, կառուցված 

(վերակառուցված), վերանորոգված և (կամ) 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո 

անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված բնակտարածքում. 

7) անձը մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը հաշվառված և բնակվում էր 

բնակտարածքում, որը պատերազմական գործողությունների հետևանքով ավերվել էր 

և 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո կառուցվել կամ վերակառուցվել է.  

8) անձը գտնվում է Արցախի Հանրապետությունից կամ Հայաստանի 

Հանրապետությունից դուրս՝ բացառությամբ առողջական խնդիրներով կամ 

ծառայողական նպատակներով պայմանավորված դեպքերի.  

9) առկա է շահառուի չմերժված դիմում: 

15. Դրամական աջակցությունը նշանակվում է հաշվառված դիմումների 

հիման վրա: Կարգով սահմանված պայմաններով վճարման ցուցակը ձևավորվում է 

մինչև յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող ամսվա 25-ի դրությամբ: 

16. Դրամական աջակցությունը վճարվում է շահառուին մինչև յուրաքանչյուր 

ամսվա վերջ: 

17. Վճարման ցուցակն «Արցախփոստ» կամ «Հայփոստ» փակ բաժնետիրական 

ընկերություններին կամ առևտրային բանկերին փոխանցելու օրվան հաջորդող օրը 

լիազոր մարմինն այդ մասին հայտարարություն է տարածում զանգվածային 

լրատվամիջոցներով կամ էլեկտրոնային կայքէջի միջոցով։ 

18. Դրամական աջակցության գումարը չի կարող արգելադրվել (դրվել 

արգելանքի տակ), բռնագանձվել կամ հաշվանցվել շահառուի պարտավորությունների 

դիմաց։ 

19. Շահառուին դրամական աջակցության տրամադրումը դադարեցվում է՝ 
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1) իր դիմումի համաձայն. 

2) մահվան դեպքում. 

3) Արցախի Հանրապետության հաշվառումից դուրս գալու դեպքում. 

4) Արցախի Հանրապետությունում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում 

չբնակվելու դեպքում՝ բացառությամբ առողջական խնդիրներով կամ ծառայողական 

նպատակներով պայմանավորված դեպքերի. 

5) Արցախի Հանրապետությունում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում 

սեփականության իրավունքով բնակտարածք ձեռք բերելու կամ պետական ծրագրերի 

շրջանակներում բնակտարածքով ապահովվելու դեպքերում. 

6) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտում, հանրակացարանում, պետության 

կողմից վարձակալվող հասարակական օբյեկտում կամ պետական սեփականություն 

հանդիսացող բնակտարածքում բնակվելու դեպքում.  

7) լիազոր մարմնի ղեկավարի որոշմամբ, եթե շահառուն լիազոր մարմին է 

ներկայացրել կեղծ փաստաթղթեր: 

20. Լիազոր մարմինը դադարեցված աջակցությունը վերականգնում է Կարգի    

19-րդ կետի 3-րդ, 4-րդ և 6-րդ ենթակետերով սահմանված հիմքերի վերացման 

դեպքում:  

21. Դրամական աջակցության տրամադրման ողջ ժամանակահատվածում 

լիազոր մարմինն իրավասու է հարցումներ ուղարկել պետական մարմիններ։ 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 հունիսի 2022թ.                                                   N 741-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 28-Ի N 94 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

 ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

թվականի փետրվարի 28-ի «Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

կողմից պետական պահպանության ենթակա պետական մարմինների և 

կազմակերպությունների շենքերի ու շինությունների, ինչպես նաև 

կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկերը հաստատելու մասին» N 

94 որոշման թիվ 1 հավելվածում կատարել հետևյալ լրացումները և 

փոփոխությունը՝ 

1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 12.6-րդ կետ. 

«12.6. ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի «Թվայնացման գործակալու-

թյուն» առանձնացված ստորաբաժանման (հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ, Հ. 

Հակոբյան 30) շենք».  

2) 20-րդ կետում «:» կետադրական նշանը հանել և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր՝ 21-րդ կետ. 

«21. «Ջրմուղ-Կոյուղի» փակ  բաժնետիրական  ընկերության  (հասցեներ՝ 

ք. Ստեփանակերտ, Վ. Վաղարշյան 62 և Վ. Բարեպաշտ 38) շենքեր։»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 հունիսի 2022թ.                                                   N 745-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

 ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի 

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

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի 

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

կատարել վերաբաշխում, N 2 հավելվածում կատարել փոփոխություններ և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հունվարի 10-ի 

«Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարումն 

ապահովող միջոցառումների մասին» N 2-Ն որոշմամբ սահմանված N 2 

հավելվածի N 1 աղյուսակի և NN 3, 4 հավելվածների ցուցանիշներում 

կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1, 2 և 3 հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

ապրիլի 19-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 30-ի N 745-Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 

10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար ՀՀ դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

 

Բյուջետային ծախսերի գոր-

ծառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դա-

սերի, ֆինանսավորվող 

ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմին-

ների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն ամիս Տարի 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

այդ թվում` 
- 5 494 381,0 1 302 045,1 - 

01    

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

- - - - 

 8   

Կառավարության տարբեր 

մակարդակների միջև 

իրականացվող ընդհանուր 

բնույթի տրանսֆերտներ 

- - - - 

  1  

Կառավարության տարբեր 

մակարդակների միջև 

իրականացվող ընդհանուր 

բնույթի տրանսֆերտներ 

- - - - 

   01 

Դոտացիաների տրամադ-

րում համայնքների բյուջե-

ներին  

- 28 558,5 28 558,5 28 558,5 

    
ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմի-

կայի նախարարություն 
- 28 558,5 28 558,5 28 558,5 

   02 

Արցախի Հանրապետության 

վերահսկողությունից դուրս 

համայնքների ծախսերի 

ապահովում 

- (28 558,5) (28 558,5) (28 558,5) 

    
Ասկերանի շրջանի 

վարչակազմ 
- (2 808,0) (2 743,7) (2 743,7) 

    
Հադրութի շրջանի 

վարչակազմ 
- (7 565,1) (7 565,1) (7 565,1) 

    
Մարտակերտի շրջանի 

վարչակազմ 
- (864,3) (864,3) (864,3) 

    
Մարտունու շրջանի 

վարչակազմ 
- (2 189,0) (2 253,3) (2 253,3) 

    
Շահումյանի շրջանի 

վարչակազմ 
- (2 614,8) (2 614,8) (2 614,8) 

    Շուշիի շրջանի վարչակազմ - (1 762,6) (1 762,6) (1 762,6) 

    
Քաշաթաղի շրջանի 

վարչակազմ 
- (10 754,7) (10 754,7) (10 754,7) 

03    

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ-

ԹՅՈՒՆ 

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

 1   
Հասարակական կարգ և 

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

  1  Ոստիկանություն - 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

   01 
Հասարակական կարգի պահ-

պանության ապահովում 
- 20 000,0 9 900,0 9 900,0 

    ԱՀ ոստիկանություն - 20 000,0 9 900,0 9 900,0 



60 

 

   02 

Պետավտոհամարանիշերի, 

վարորդական իրավունքի 

վկայականների և տեխանձ-

նագրերի ձեռքբերում 

- - 10 100,0 10 100,0 

    ԱՀ ոստիկանություն - - 10 100,0 10 100,0 

04    
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- 28 500,0 - - 

 1   

Ընդհանուր բնույթի տնտե-

սական, առևտրային և աշ-

խատանքի գծով հարաբե-

րություններ 

- 28 500,0 - - 

  1  

Ընդհանուր բնույթի տնտե-

սական և առևտրային 

հարաբերություններ  

- 28 500,0 - - 

   01 
Տնտեսական զարգացման 

ծրագրեր 
- 28 500,0 - - 

    
ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմի-

կայի նախարարություն 
- 28 500,0 - - 

 9   

Տնտեսական հարաբերու-

թյուններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 

 - - - 

  1  

Տնտեսական հարաբերու-

թյուններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 

 - - - 

   04 

Ընթացիկ նորոգման, բարե-

կարգման և կոմունալ տն-

տեսության գծով ԱՀ շրջան-

ների կարողությունների 

զարգացման ծախսեր 

- - - - 

    

ԱՀ տարածքային կառա-

վարման և ենթակառուց-

վածքների նախարարություն 

- - (12 000,0) (12 228,3) 

    
Շահումյանի շրջանի 

վարչակազմ 
- - 5 000,0 12 228,3 

    Շուշիի շրջանի վարչակազմ - - 7 000,0 - 

08    
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ 

ԿՐՈՆ 
- 267,6 1 355,6 1 355,6 

 3   

Ռադիո և հեռուստահաղոր-

դումների հեռարձակման և 

հրատարակչական 

ծառայություններ 

- 267,6 1 355,6 1 355,6 

  2  
Հրատարակչություններ, 

խմբագրություններ 
- 267,6 1 355,6 1 355,6 

   01 
Պետական աջակցություն 

թերթերին 
- 267,6 1 355,6 1 355,6 

    
Հադրութի շրջանի 

վարչակազմ 
- 200,0 831,0 831,0 

    
Քաշաթաղի շրջանի 

վարչակազմ 
- 67,6 524,6 524,6 

10    
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
- 3 175 278,6 380 447,8 (1 721 355,6) 

 7   

Սոցիալական հատուկ 

արտոնություններ (այլ 

դասերին չպատկանող)  

- 3 175 278,6 380 447,8 (1 721 355,6) 

  1  

Սոցիալական հատուկ 

արտոնություններ (այլ 

դասերին չպատկանող)  

- 3 175 278,6 380 447,8 (1 721 355,6) 
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   06 

2020 թվականի պատերազ-

մական գործողությունների 

հետևանքով ծանր ֆինան-

սատնտեսական վիճակում 

հայտնված ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց 

վարկային պարտավորու-

թյունների կատարման և 

կրած վնասների պետական 

աջակցություն 

- 3 175 278,6 380 447,8 (1 721 355,6) 

    
ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմի-

կայի նախարարություն 
- 3 754 522,0 3 754 522,0 3 754 522,0 

    
ԱՀ նյութական վնասների 

հարցերի կոմիտե 
- (579 243,4) (3 374 074,2)  (5 475 877,6) 

11    
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 
- 2 270 334,8 900 241,7 1 700 000,0 

 1   

Պետական բյուջեի և 

համայնքների 

պահուստային ֆոնդեր 

- 1 976 834,8 2 074 014,3 1 700 000,0 

  1  
Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
- 1 976 834,8 2 074 014,3 1 700 000,0 

   01 
Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
- 1 976 834,8 2 074 014,3 1 700 000,0 

    ԱՀ կառավարություն - 1 976 834,8 2 074 014,3 1 700 000,0 

 2   Այլ ծախսեր - 293 500,0 (1 173 772,6) - 

  1  Այլ ծրագրեր - 293 500,0 (1 173 772,6) - 

   02 Կապիտալ ներդրումներ - (45 405,0) (1 297 177,6) - 

    ԱՀ քաղաքաշինության 

նախարարություն 
- (45 405,0) (1 297 177,6) - 

   03 
Հատուկ նպատակների 

ծախսեր 
- 270 405,0 120 405,0 - 

    ԱՀ կառավարություն  - 270 405,0 120 405,0 - 

   04 Գույքի գնման ծախսեր - 68 500,0 3 000,0 - 

    ԱՀ կառավարություն  - 68 500,0 3 000,0 - 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 30-ի N 745-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի  

N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար ՀՀ դրամ) 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ 

(ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱ-

ՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելացումները 

նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամսյակ 

Առաջին 

կիսամյակ  
Ինն ամիս Տարի 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 5 494 381,0 1 302 045,1 - 

այդ թվում`     

 Փոխառու զուտ միջոցներ - 5 494 381,0 1 302 045,1 - 

1. Վարկերի և փոխատվությունների 

ստացում 
- 5 527 881,0 1 335 545,1 33 500,0 

2. Ստացված վարկերի և 

փոխատվությունների մարում 
- (33 500,0) (33 500,0) (33 500,0) 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 30-ի N 745-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 

ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար ՀՀ դրամ) 

ՀՀ 

ԱՀ շրջանների և 

համայնքների  

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամսյակ 

Առաջին 

կիսամյակ 
Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ -   28 558,5 28 558,5 28 558,5 

  այդ թվում`      

2 Ասկերանի շրջան - 2 743,7 2 743,7 2 743,7 

  այդ թվում`      

1 Ասկերան ք. -                               (2 845,9) (909,9) (799,9) 

2 Ակնաղբյուր - 419,8 419,8 419,8 

5 Ավետարանոց - 754,9 754,9 754,9 

6 Արմենակավան - 266,6 266,6 266,6 

18 Խրամորթ - 1 452,0 110,0 - 

24 Մադաթաշեն - 316,7 316,7 316,7 

26 Մոշխմհատ -   262,5 262,5 262,5 

31 Ջրաղացներ -   335,0 335,0 335,0 

33 Սառնաղբյուր -   799,9 799,9 799,9 

36 Սղնախ -   388,2 388,2 388,2 

38 Վարդաձոր  -   594,0 - - 

3 Հադրութի շրջան - 7 565,1 7 565,1 7 565,1 

  այդ թվում`      

1 Հադրութ ք. - 594,1 594,1 594,1 

2 Ազոխ - 26,2 26,2 26,2 

3 Ակնաղբյուր - 348,5 348,5 348,5 

4 Այգեստան - 353,8 353,8 353,8 

5 Առաքել - 165,7 165,7 165,7 

6 Առաջամուղ - 321,4 321,4 321,4 

7 Արևշատ - 256,4 256,4 256,4 

8 Բանաձոր - 134,2 134,2 134,2 

9 Դրախտիկ - 291,7 291,7 291,7 

10 Թաղասեռ - 467,6 467,6 467,6 

11 Թաղուտ - 296,1 296,1 296,1 

12 Խանձաձոր - 271,0 271,0 271,0 

13 Խծաբերդ - 267,0 267,0 267,0 

14 Ծակուռի - 186,3 186,3 186,3 

15 Ծամձոր - 132,3 132,3 132,3 

16 Կարմրակուճ - 235,8 235,8 235,8 

17 Հարթաշեն - 127,3 127,3 127,3 

18 Հակակու - 275,0 275,0 275,0 

19 Հին Թաղեր - 46,3 46,3 46,3 

20 Մարիամաձոր - 253,4 253,4 253,4 

22 Մոխրենես - 268,3 268,3 268,3 

23 Նորաշեն - 269,7 269,7 269,7 

24 Պլեթանց - 260,6 260,6 260,6 

26 Վարդաշատ - 562,5 562,5 562,5 

27 Տող - 570,1 570,1 570,1 

28 Տումի - 448,6 448,6 448,6 

29 Ուխտաձոր - 135,2 135,2 135,2 

4 Մարտակերտի շրջան - 864,3 864,3 864,3 

  այդ թվում`      

19 Հովտաշեն - 73,4 73,4 73,4 

22 Մատաղիս - 361,9 361,9 361,9 
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27 Նոր Այգեստան - 95,3 95,3 95,3 

28 Նոր Կարմիրավան - 164,5 164,5 164,5 

31 Նոր Մարաղա - 125,1 125,1 125,1 

32 Նոր Սեյսուլան - 44,1 44,1 44,1 

5 Մարտունու շրջան - 2 253,3 2 253,3 2 253,3 

  այդ թվում`      

8 Զարդանաշեն - 448,3 448,3 448,3 

9 Թաղավարդ - 850,0 850,0 850,0 

27 Վազգենաշեն - 404,7 404,7 404,7 

30  Ջիվանի - 265,2 265,2 265,2 

31 Սարգսաշեն - 285,1 285,1 285,1 

6 Շահումյանի շրջան - 2 614,8 2 614,8 2 614,8 

  այդ թվում`      

3 Դադիվանք - 323,6 323,6 323,6 

4 Եղեգնուտ -   315,6 315,6 315,6 

5 Զուար -   327,4 327,4 327,4 

6 Խարխափուտ - 254,9 254,9 254,9 

7 Ծար -   254,9 254,9 254,9 

8 Հավսաթաղ -   134,2 134,2 134,2 

9 Մանաշիդ -   267,0 267,0 267,0 

10 Նոր Գետաշեն -   179,4 179,4 179,4 

13 Նոր Վերին շեն -   321,4 321,4 321,4 

14 Նոր Էրքեջ -   236,4 236,4 236,4 

7 Շուշիի   շրջան -   1 762,6 1 762,6 1 762,6 

  այդ թվում`      

1 Շուշի ք. - 834,0 834,0 834,0 

6 Քարին տակ -   603,8 603,8 603,8 

7 Քիրսավան -   324,8 324,8 324,8 

8 Քաշաթաղի շրջան -   10 754,7 10 754,7 10 754,7 

  այդ թվում`      

2 Կովսական ք. -  343,3 343,3 343,3 

5 Ալաշկերտ - 257,1 257,1 257,1 

6 Աղաձոր -   218,3 218,3 218,3 

8 Այգեհովիտ -   257,0 257,0 257,0 

9 Այգեկ -   223,2 223,2 223,2 

12 Աղավնատուն -   229,5 229,5 229,5 

13 Արախիշ -   199,4 199,4 199,4 

14 Արտաշավի - 250,6 250,6 250,6 

15 Գանձա - 315,1 315,1 315,1 

16 Գողթանիկ - 254,4 254,4 254,4 

17 Գետամեջ - 232,1 232,1 232,1 

18 Գետափ -   254,4 254,4 254,4 

19 Դրախտաձոր - 202,0 202,0 202,0 

20 Երիցվանք - 432,5 432,5 432,5 

21 Իշխանաձոր - 575,4 575,4 575,4 

22 Ծաղկաբերդ -   327,1 327,1 327,1 

23 Ծիծեռնավանք -   259,7 259,7 259,7 

25 Կերեն - 199,4 199,4 199,4 

26 Կումայրի - 254,4 254,4 254,4 

27 Լեռնահովիտ -   257,0 257,0 257,0 

28 Հակ - 217,6 217,6 217,6 

29 Հոչանց - 199,4 199,4 199,4 

30 Հակարի - 3,9 3,9 3,9 

31 Հայկազյան - 175,8 175,8 175,8 

32 Ձորափ - 199,4 199,4 199,4 

33 Ղազարապատ - 0,0 0,0 0,0 

34 Մամարք - 202,0 202,0 202,0 

35 Մարտունաշեն - 0,0 0,0 0,0 

36 Միրիկ - 257,0 257,0 257,0 

37 Մշենի - 257,0 257,0 257,0 

38 Մոշաթաղ - 186,5 186,5 186,5 

39 Մուշ - 257,0 257,0 257,0 

40 Նորաշենիկ - 0,0 0,0 0,0 
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41 Շալուա - 198,3 198,3 198,3 

42 Սոնասար - 202,0 202,0 202,0 

43 Սարատակ - 299,4 299,4 299,4 

44 Ներքին Սուս - 229,5 229,5 229,5 

45 Վան - 336,7 336,7 336,7 

47 Վաղազին - 199,4 199,4 199,4 

48 Վարդաբաց - 248,0 248,0 248,0 

49 Վուրգավան - 257,0 257,0 257,0 

50 Տիգրանավան - 254,9 254,9 254,9 

51 Ուռեկան - 259,7 259,7 259,7 

52 Փակահան - 315,6 315,6 315,6 

53 Քաշունիք - 202,3 202,3 202,3 

54 Քարեգահ - 254,4 254,4 254,4 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 հունիսի 2022թ.                                                   N 747-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի N 199-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 

3-ի «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում ֆիզիկական և 

(կամ) իրավաբանական անձանց կողմից գույքն օգտագործման տրամադրելու 

հատուկ կարգը և պայմանները սահմանելու և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի մարտի 4-ի N 193-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 199-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի՝ 

1) 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետից հանել «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-

ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործո-

ղությունների հետևանքով անօթևան մնացած անձինք կամ ընտանիքները, 

ինչպես նաև» բառերը. 

2) 7-րդ կետը, 13-րդ կետը և 15-րդ կետի 4-րդ ենթակետն ուժը կորցրած 

ճանաչել. 

3) 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

«10. Ըստ անհրաժեշտության, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցա-

խի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողություն-

ների հետևանքով անօթևան մնացած անձանց կամ ընտանիքների համար՝ 

Նախարարության նախաձեռնությամբ, Արցախի Հանրապետությունում հաշ-

վառված հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների հետ կնքվում են հյուրա-

նոցային ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր՝ մեկ անձի դիմաց 

(բացառությամբ մինչև մեկ տարեկան երեխաների) մեկ օրվա (ներառյալ 

գիշերակացը) համար սահմանելով մինչև 3 000 (երեք հազար) ՀՀ դրամ սակա-

գին՝ առանց ԱԱՀ։». 

4) 11-րդ կետի «բացակայում են» բառերից հետո հանել «շահառուների 

կողմից» բառերը: 

2. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակա-

ռուցվածքների նախարարին և Արցախի Հանրապետության շրջանների 

վարչակազմերի ղեկավարներին՝ մեկամսյա ժամկետում լուծել Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 199-Ն 

որոշմամբ հաստատված կարգի 16-րդ և 17-րդ կետերին համապատասխան, 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով անօթևան 

մնացած անձանց կամ ընտանիքների մասով կնքված անշարժ գույքի 

վարձակալության և անհատույց օգտագործման պայմանագրերը։ 

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 

30 հունիսի 2022թ.                                                   N 749-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի 

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

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները` Արցախի Հանրապետության 

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

հունվարի 10-ի «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական 

բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2-Ն որոշմամբ 

սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

մայիսի 30-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի հունիսի 30-ի N 749-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ  

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազ. դրամ) 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

    
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ  

այդ թվում`  
- - - - 

07      ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ - - - - 

  2    
Արտահիվանդանոցային 

ծառայություններ 
 (35700.0) - - 

   4

  
  Պարաբժշկական ծառայություններ - (35700.0) - - 

     03 
Հեմոդիալիզի անցկացման  

ծառայություններ  
- 

(35700.0) 
- - 

    
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
- 

(35700.0) 
- - 

 6   
Առողջապահություն (այլ դասերին 

չպատկանող) 
- 

 

35700.0 
- - 

  1  
Առողջապահական հարակից 

ծառայություններ և ծրագրեր 
- 

 

35700.0 - - 

   04 
Դժվարամատչելի ախտորոշիչ 

հետազոտությունների անցկացման 

ծառայություններ 

- 
 

35700.0 - - 

    
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
- 

35700.0 
- - 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 
ՀՐԱՄԱՆ 

«23» հունիսի 2022թ.       Ν 131-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԼԻԼՄԵԴ ՑԵՆՏՐ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ  

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ 

հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի 

պահանջներով. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ    ԵՄ 

 

1. «ԼԻԼՄԵԴ ՑԵՆՏՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության (հասցե` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, 

Բաղրամյան 9/2) բժշկական օգնության և սպասարկման համար լիցենզիա 

տրամադրելու վերաբերյալ հայտը բավարարել և տրամադրել ճառագայթային 

ախտորոշիչ՝ ռենտգենաբանական գործունեություն իրականացնելու լիցեն-

զիա, բժշկական օգնության և սպասարկման ձևը` արտահիվանդանոցային:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի  իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին` ապահովել   

1) տրված լիցենզիայի  մասին տեղեկության գրանցումը  համապատաս-

խան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ իրավական 

ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ.ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«23» հունիսի 2022թ.                                       N 132-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ «ԳԱՅԱՆԵ ՔԱՄԱԼՅԱՆ ԲԵՆԻԿԻ» ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ 

հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի 

պահանջներով 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Անհատ ձեռնարկատեր «ԳԱՅԱՆԵ ՔԱՄԱԼՅԱՆ ԲԵՆԻԿԻ» (հասցե` 

Արցախի Հանրապետություն, ք.Մարտունի, Խաչատրյան 37/1) հայտը 

բավարարել և տալ դեղատնային գործունեություն (դեղատնային կրպակ) 

իրականացնելու համար լիցենզիա: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին ապահովել`  

1) տրված լիցենզիայի  մասին տեղեկության գրանցումը  համապատաս-

խան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ իրավական 

ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ.ՀԱՅՐԻՅԱՆ 



71 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«23» հունիսի 2022թ.                               N 133-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ «ԴԱՎԻԹ ՀԱՅՐԻՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ 

ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ  

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ 

հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի  աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի 

պահանջներով. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ    ԵՄ 

 

1. Անհատ ձեռնարկատեր «ԴԱՎԻԹ ՀԱՅՐԻՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ» (հասցե` 

Արցախի Հանրապետություն, Ասկերանի շրջան, գյուղ Նորագյուղ) բժշկական 

օգնության և սպասարկման համար լիցենզիա տրամադրելու վերաբերյալ 

հայտը բավարարել և տրամադրել «օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական»  

գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա, բժշկական օգնության և 

սպասարկման ձևը` արտահիվանդանոցային:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի  իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնին  ապահովել `  

1) տրված լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը  համապատաս-

խան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ իրավական 

ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ.ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

2022 թվականի հունիսի 29-ի  

  

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴԻՖԹԵՐԻԱՅԻ 

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՍԿ N 3.1.1-013-22 

ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ  

ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 138-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

«Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապա-

հովման մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետին համապատաս-

խան՝ 

 Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   Ե Մ` 

 

1. Հաստատել՝ «Արցախի Հանրապետությունում դիֆթերիայի համաճա-

րակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-013-22 սանիտարահամաճարակա-

յին կանոնները և նորմերը` համաձայն հավելվածի։ 

2.  Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                          Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 

 

 

2022 թվականի հունիսի 29 

ք.Ստեփանակերտ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության   

առողջապահության նախարարի 

2022 թվականի հունիսի 29-ի 

N 138-Ն հրամանի 

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴԻՖԹԵՐԻԱՅԻ  

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ N 3.1.1-013-22 

ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ 

  

Բ Ա Ժ Ի Ն  1 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1  

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ 

  

1. Դիֆթերիայի համաճարակաբանական հսկողության սույն սանիտարահամա-

ճարակային կանոնները և նորմերը նախատեսված են բժշկական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների համար (այսուհետ` 

կազմակերպություն)` անկախ կազմակերպաիրավական ձևից և գերատեսչական 

պատկանելությունից: 

2.  Սույն սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը ներառում են 

դիֆթերիայի դեպքերի հայտնաբերման, ախտորոշման, դեպքերի վարման, դիֆթերիայի 

դեմ պատվաստումների, կոնտակտավորների հսկողության, կանխարգելման և այլ 

հարցեր, որոնք ուղղված են դիֆթերիայի համաճարակաբանական հսկողության 

ապահովմանը: 

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2 

ԴԻՖԹԵՐԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԿԱԾՈՎ  

ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ, ԳՐԱՆՑՈՒՄ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀՍԿՈՒՄ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2 

ԴԻՖԹԵՐԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՍԿԱԾՈՎ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ 

  

3. Դիֆթերիայով հիվանդների, կամ հիվանդության կասկածով կամ թունածին 

(տոքսիգեն) կորինեբակտերիաներ կրող անձանց հայտնաբերումն իրականացնում են 

կազմակերպությունների բոլոր մասնագիտությունների բուժաշխատողները հետևյալ 

դեպքերում` 

1) բնակչության բժշկական օգնության դիմելիս. 

2) տնային պայմաններում բժշկական օգնություն ցուցաբերելիս. 

3) մասնավոր բժշկական գործունեություն իրականացնող բժշկի ընդունելության 

ժամանակ. 

4) դիֆթերիայով հիվանդների հետ շփված անձանց նկատմամբ բժշկական 

հսկողություն իրականացնելիս. 

5) սույն հրամանի ենթահավելված 1-ում ներկայացված դիֆթերիայի դեպքի 

ստանդարտ բնորոշմանը համապատասխանող անձանց լաբորատոր 

հետազոտություններն իրականացնելիս. 

6) նախնական և պարբերական բժշկական զննություններ իրականացնելիս: 

4. Դիֆթերիայի վաղ հայտնաբերման նպատակով` 

1) սույն հրամանի ենթահավելված 1-ում ներկայացված դեպքի ստանդարտ 

բնորոշմանը համապատասխանող յուրաքանչյուր անձ 24 ժամվա ընթացքում 

ենթարկվում է դիֆթերիայի նկատմամբ մանրէաբանական հետազոտության. 

2) ախտաբանական փառով պատված (ներառյալ հարնշիկային 

թարախակույտերը) անգինայով յուրաքանչյուր հիվանդի նկատմամբ սահմանվում է 7 

օր բժշկական հսկողություն. 

3) ախտաբանական փառով պատված անգինայով հիվանդների 

հոսպիտալացման ուղեգրում նշվում է հիվանդության առաջնային ախտանշանները, 
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ստացած բուժումը, պատվաստումային կարգավիճակի և դիֆթերիայով հիվանդի կամ 

մանրէակրի հետ շփման վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  3 

ԴԻՖԹԵՐԻԱՅԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀՍԿՈՒՄ 

  

5. Դիֆթերիայի կասկածելի յուրաքանչյուր դեպքի մասին, հայտնաբերող 

բուժանձնակազմի (այդ թվում` լաբորատորիայի անձնակազմի) կողմից անմիջապես 

հեռախոսով տրվում է հաղորդում «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ) շրջանային 

բաժիններ, այնուհետև 24 ժամվա ընթացքում ուղարկելով շտապ հաղորդման «Ձև ՇՀ 1» 

ձևը` համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարի 2009 թվականի մարտի 31-ի թիվ 55-Ն հրամանի, բացառությամբ` 

«Հանրապետական բժշկական կենտրոն», «Արևիկ» բուժմիավորում և 

«Ստեփանակերտի շտապ բժշկական օգնության կայան» փակ բաժնետիրական 

ընկերությունների, որոնք հաղորդում են «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ: 

6. Դիֆթերիայի կասկածելի յուրաքանչյուր դեպքի մասին նաև կատարվում է 

արտահերթ հաղորդում Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային 

տեսչություն (այսուհետ՝ ՊՀՀՏ): 

7. «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի շրջանային բաժինների կողմից կասկածելի դեպքի 

վերաբերյալ շտապ հաղորդում ստանալուց հետո անմիջապես կատարվում է 

հաղորդում «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ: 

8. «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ը դեպքի վերաբերյալ հեռախոսով հաղորդում է ՊՀՀՏ և «ՀՀԿ» 

ՊՈԱԿ-ի շրջանային բաժիններ: 

9. Դեպքի ախտորոշումը փոփոխելու (կամ ժխտելու) կամ հաստատելու կամ 

մահվան մասին կազմակերպության կողմից անմիջապես տրվում է հեռախոսով շտապ 

հաղորդում «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի շրջանային բաժիններ, այնուհետև` 24 ժամվա ընթացքում 

ուղարկելով նոր շտապ հաղորդման ձևը (Ձև ՇՀ 1)` նշելով սկզբնական ախտորոշումը, 

փոխված (կամ ժխտված) կամ հաստատված ախտորոշման կամ մահվան ամսաթիվը և 

լաբորատոր հետազոտման արդյունքները բացառությամբ` «Հանրապետական 

բժշկական կենտրոն», «Արևիկ» բուժմիավորում և «Ստեփանակերտի շտապ բժշկական 

օգնության կայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունների, որոնք հաղորդում են 

«ՀՀԿ» ՊՈԱԿ: 

10. «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի շրջանային բաժինների կողմից ախտորոշումը փոփոխված 

կամ ժխտված կամ հաստատված կամ մահվան դեպքի վերաբերյալ շտապ հաղորդում 

ստանալուց հետո անմիջապես կատարվում է հաղորդում «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ: 

11. «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ը ախտորոշումը փոփոխված կամ ժխտված կամ հաստատված 

կամ մահվան դեպքի վերաբերյալ հեռախոսով հաղորդում է ՊՀՀՏ և «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի 

շրջանային բաժիններ: 

12. Դիֆթերիայի դեպքի լիարժեք, հավաստի և ժամանակին հաշվառումը, 

գրանցումը, հաղորդումը, հաշվետվությունների ամբողջականությունը, նաև լիովին և 

օպերատիվ հաղորդումը «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ և «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի շրջանային բաժիններ 

ապահովում են կազմակերպությունների ղեկավարները: 

13. Բոլոր կազմակերպություններում դիֆթերիայի յուրաքանչյուր դեպք 

գրանցվում և հաշվառվում է «Վարակիչ հիվանդությունների հաշվառման մատյանում»` 

համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 

2009 թվականի մարտի 31-ի թիվ 55-Ն հրամանի: 

14. Դիֆթերիայի դեպքերի և դիֆթերիայի թունածին (տոքսիգեն) 

կորինեբակտերիաներ կրողների դեպքերի վերաբերյալ հաշվետվությունները 

ներկայացվում են կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների «Ձև N Պ-4/հ» վարչական 

վիճակագրական ձևով` համաձայն Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարի 2022 թվականի ապրիլի 11-ի N 74-Ա հրամանի: «Դիֆթերիա» տողի 

համարիչում նշվում են դիֆթերիայի դեպքերի թիվը, իսկ համարիչում` դիֆթերիայի 

թունածին (տոքսիգեն) կորինեբակտերիաներ կրողների թիվը: 

15. Բոլոր մակարդակներում դեպքերի բացակայության պայմաններում 

ներկայացվում է զրոյական հաշվետվություն: Յուրաքանչյուր հիվանդության տողում 

«Ընդամենը» սյունակում նշվում է 0: 



75 

 

16. Բոլոր մակարդակներում պահպանվում են հաշվետվության 

կրկնօրինակները` համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2006 թվականի հունիսի 27-ի «Պահպանության ժամկետի նշումով 

արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը հաստատելու մասին» N 357 որոշմամբ 

սահմանված ժամկետների: 
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 ԴԻՖԹԵՐԻԱՅԻ ՎԱՐԱԿԻ ԱՂԲՅՈՒՐԻ (ՀԻՎԱՆԴՆԵՐ, ԴԻՖԹԵՐԻԱՅԻ  

ՏՈՔՍԻՆԱԾԻՆ ԿՈՐԻՆԵԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԿՐՈՂՆԵՐ) ՆԿԱՏՄԱՄԲ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

  

17. Դիֆթերիայով հիվանդը կամ կասկածելի դեպքը, կամ դիֆթերիայի թունածին 

կորինեբակտերիաներ կրողները հոսպիտալացվում են ինֆեկցիոն հիվանդանոցների 

(բաժանմունք) բոքսային բաժիններում (բաժանմունք) կամ կյանքի ցուցումով սոմատիկ 

հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժինների բոքսերում: 

18. Փակ տիպի կազմակերպություններում (հանրակացարան, մանկատուն, 

ծերանոց, գիշերօթիկ և այլն) անգինայով, հարնշիկային թարախակույտերով, ստենոզով 

ընթացող լարինգոտրախեիտներով հիվանդները ենթակա են հոսպիտալացման 

դիմելու առաջին օրը: 

19. Սույն հրամանի ենթահավելված 1-ում ներկայացված դիֆթերիայի 

կասկածելի դեպքի բնորոշմանը համապատասխանող յուրաքանչյուր հիվանդ ենթակա 

է պարտադիր հոսպիտալացման: 

20. Դիֆթերիայով հիվանդների կամ դրա կասկածով դեպքերի հոսպիտալացման 

ուղեգրի ձևաթղթում կամ ստացիոնարում հիվանդության պատմության 

«Համաճարակաբանական վերհուշ» բաժնում նշվում են նաև հիվանդության 

առաջնային ախտանշանները, տվյալներ հիվանդի կամ մանրէակրի հետ շփման 

առկայության, պատվաստումային կարգավիճակի, բնակության վայրում 

համաճարակային իրավիճակի և այլնի մասին: 

21. Կասկածելի դեպքին համապատասխանող յուրաքանչյուր հիվանդի և 

դիֆթերիայի տոքսիգեն կորինեբակտերիաներ կրողների մոտ ստացիոնար ընդունման 

օրը և հետագա 2 օրվա ընթացքում, անկախ հակաբիոտիկների նշանակումից, 

իրականացվում է մանրէաբանական հետազոտություն դիֆթերիայի նկատմամբ: 

22. Դիֆթերիայով հիվանդի կամ տոքսիգեն կորինեբակտերիաներ կրողների 

ստացիոնարից դուրս գրումն իրականացվում է լրիվ կլինիկական առողջացումից և 

դիֆթերիայի հարուցչի նկատմամբ կոկորդից ու քթից առնվազն 24 ժամ ընդմիջումով 

վերցված նմուշների մանրէաբանական հետազոտության կրկնակի բացասական 

արդյունքների դեպքում: Հետազոտություններն իրականացվում են հակաբիոտիկային 

բուժման ավարտից առնվազն 24 ժամ հետո: 

23. Դիֆթերիայով հիվանդի կամ դիֆթերիայի տոքսիգեն կորինեբակտերիաներ 

կրողների մոտ մանրէաբանական հետազոտության դրական արդյունքի դեպքում 

բուժումը կրկնվում է: 

24. Հիվանդները կամ տոքսիգեն կորինեբակտերիաներ կրողները 21-րդ կետում 

սահմանված կարգով ստացիոնարից դուրս գրումից հետո թույլատրվում են հաճախել 

կազմակերպություն: 

25. Կազմակերպություններում միաժամանակ 10-15 տոկոս և ավելի 

դիֆթերիայի տոքսիգեն կորինեբակտերիաներ կրողներ հայտնաբերվելու դեպքում 

թույլատրվում է բուժումը կազմակերպել ամբուլատոր պայմաններում` 

իրականացնելով. 

1) ամենօրյա բժշկական հսկողություն (քիթ-կոկորդ-ականջի բժշկի կողմից 

զննում, ջերմաչափում). 

2) անգինայով բոլոր հիվանդների ժամանակավոր հոսպիտալացում. 

3) մանրէակիրների հետ սերտ շփված անձանց մանրէաբանական 

հետազոտություն` ոչ պակաս ամիսը 1 անգամ մինչև նրանց մանրէակրության 

ընդհատումը. 

4) բոլոր չպատվաստված անձանց շրջանում դիֆթերիայի դեմ 

պատվաստումներ` շփումից 7 օրվա ընթացքում: 

26. Ոչ տոքսիգեն կորինեբակտերիաներ կրողները հոսպիտալացման և հակա-

բիոտիկներով բուժման ենթակա չեն: Նրանց թույլատրվում է հաճախել կազմակեր-

պություններ: Նրանց նշանակում են քիթ-կոկորդ-ականջի բժշկի խորհրդատվություն` 
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վերին շնչուղիների քրոնիկական ախտահարումների ախտորոշման նպատակով: 

Հակահամաճարակային միջոցառումներ չեն իրականացվում: 
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ԴԻՖԹԵՐԻԱՅԻ ՕՋԱԽՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 

27. Դիֆթերիայի վարակի օջախում հակահամաճարակային միջոցառումները 

(դիֆթերիայով հիվանդների, դիֆթերիայով կասկածելի հիվանդների, մանրէակիրների 

հայտնաբերում և նրանց հոսպիտալացում, քիթ-կոկորդ-ականջ օրգանների 

ախտահարմամբ հիվանդների հայտնաբերում և բուժական-առողջացուցիչ 

համապատասխան միջոցառումներ, դիֆթերիայի դեմ պատվաստումներ, շփված 

անձանց նկատմամբ բժշկական հսկողություն, լաբորատոր նմուշառում, բնակչության 

շրջանում իրազեկման և քարոզչության աշխատանքներ) կազմակերպում և 

իրականացնում են բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունները (այսուհետ՝ ԲԿ): 

28. Դիֆթերիայով կամ դրա կասկածի դեպքում հիվանդի կամ տոքսիգեն 

կորինեբակտերիաներ կրողների հոսպիտալացումից հետո կազմակերպ օջախում 

անձնակազմը կազմակերպում և իրականացնում է սպիտակեղենի, ամանեղենի, 

խաղալիքների ախտահանում` Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության կողմից թույլատրված ախտահանիչ միջոցներով: Տնային 

օջախներում այդ միջոցառումներն իրականացվում են բնակիչների ուժերով` ԲԿ-ի 

բուժանձնակազմի հսկողության ներքո: 

29. Դիֆթերիայով կամ դրա կասկածով հիվանդի կամ տոքսիգեն 

կորինեբակտերիաներ կրողների հոսպիտալացումից հետո օջախում (տնային և 

կազմակերպ) իրականացվում է եզրափակիչ ախտահանում: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  6 

ԴԻՖԹԵՐԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԵՏ ՇՓՎԱԾ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՍԿԱԾՈՎ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

  

30. Դիֆթերիայով կամ դրա կասկածով հիվանդի կամ մանրէակրի և նրանց հետ 

շփված անձանց նկատմամբ իրականացվում է ամենօրյա բժշկական հսկողություն` 

տեղամասային բժշկի, քիթ-կոկորդ-ականջի բժշկի, վարակաբանի կողմից (բկանցքի 

զննում և ջերմաչափում) վարակի աղբյուրի մեկուսացման պահից սկսած 7 օր տևո-

ղությամբ` տվյալները գրանցելով համապատասխան բժշկական փաստաթղթերում: 

31. Դիֆթերիայով կամ դիֆթերիայի կասկածով հիվանդի կամ մանրէակրի հետ 

շփված անձինք ենթարկվում են դիֆթերիայի հարուցչի նկատմամբ միանվագ մանրէա-

բանական հետազոտության` «դիֆթերիա» ախտորոշման պահից 48 ժամվա ընթաց-

քում: Տվյալ օջախում շփված անձանց շրջանում դիֆթերիայի տոքսինածին կորինեբակ-

տերիայի մանրէակիրներ հայտնաբերելու դեպքում դիֆթերիայի նկատմամբ մանրէ-

աբանական հետազոտությունները կրկնվում են մինչև մանրէակրության ընդհատումը: 

32. Կոնտակտավորների արյան շճաբանական հետազոտության անհրաժեշտու-

թյունը որոշում է «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի շրջանային բաժնի կամ «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ի 

համաճարակաբանը: Շճաբանական հետազոտությունն իրականացվում է վարակի 

աղբյուրի հայտնաբերման պահից ոչ ուշ, քան 48 ժամվա ընթացքում: 

33. Մանկական նախադպրոցական կազմակերպություններում, դպրոցներում, 

մանկատներում և առողջարարական կազմակերպություններում կոնտակտավորների 

հսկողությունը, կանխարգելիչ պատվաստումներն իրականացվում են նշված 

կազմակերպությունների բժշկի և բուժքրոջ կողմից: Այդ կազմակերպություններում 

բուժաշխատողների բացակայության դեպքում աշխատանքներն իրականացվում են 

տվյալ կազմակերպությունը սպասարկող ԲԿ-ի կողմից: 

  

Բ Ա Ժ Ի Ն  3 

ԴԻՖԹԵՐԻԱՅԻ ԴԵՄ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7 

ԴԻՖԹԵՐԻԱՅԻ ԴԵՄ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 



77 

 

  

34. Դիֆթերիայի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումների կազմակերպումը, 

իրականացումը, հաշվառումը, հաշվետվությունների ներկայացումը, բժշկական 

իմունակենսաբանական պատրաստուկների և բժշկական հակացուցումների վարումը, 

հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի գրանցումը, հաշվառումը, 

հաղորդումը և համաճարակաբանական հետազոտություններն իրականացվում են՝ 

համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 

2009 թվականի մարտի 31-ի թիվ 55-Ն հրամանի: 

35. Դիֆթերիայի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումներն իրականացվում են 

Պատվաստումների պետական օրացույցով նախատեսված ժամկետներում և 

պատվաստանյութերով: 

36. Կոնտակտավորների շրջանում կանխարգելիչ պատվաստումների ենթակա 

են` 

1) դիֆթերիայի դեմ չպատվաստված անձինք. 

2) երեխաները և դեռահասները, որոնց մոտ հերթական պատվաստման կամ 

կրկնապատվաստման ժամանակն է. 

3) մեծահասակները, որոնց մոտ համաձայն բժշկական փաստաթղթերի 

դիֆթերիայի դեմ պատվաստումից անցել է 10 տարի և ավելի. 

4) անձինք, որոնց մոտ շճաբանական հետազոտությամբ չեն հայտնաբերվել 

դիֆթերիայի հակամարմինների պաշտպանիչ տիտրեր (1:20 և ավելի). 

5) կազմակերպությունների դիֆթերիայի դեմ չպատվաստված անձնակազմը, 

որտեղ աշխատում են տոքսիգեն կորինեբակտերիաներ կրողներ: 

37. Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման 

նպատակով ԲԿ-ների ղեկավարների կողմից ապահովվում է` 

1) 12 ամսական (11 ամսական 29 օրական) երեխաների առնվազն 95 տոկոսի 

ընդգրկվածություն երեք դեղաչափ պատվաստումներում. 

2) 23 ամսական 29 օրական երեխաների առնվազն 95 տոկոսի 

ընդգրկվածություն 4 դեղաչափ պատվաստումներում. 

3) 6, 16, 26, 36, 46, 56 տարեկանների ընդգրկվածությունը յուրաքանչյուր 

տարիքային խմբում` առնվազն 90 տոկոս: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8 

ԴԻՖԹԵՐԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

  

38. Դիֆթերիայի ցանկացած ձևով հիվանդանալու փաստը չպատվաստված 

երեխաների և դեռահասների մոտ գնահատվում է որպես առաջին պատվաստում, 

մինչև հիվանդանալը մեկ պատվաստում ստացած աձանց մոտ` հիվանդացումը 

համարվում է որպես երկրորդ պատվաստում: Հետագա պատվաստումներն 

իրականացվում են համաձայն կանխարգելիչ պատվաստումների գործող օրացույցի: 

39. Դիֆթերիայի դեմ պատվաստված (վերջին պատվաստումը, մեկ կամ մի քանի 

կրկնապատվաստում) մինչև 16 տարեկան երեխաները դիֆթերիայի թեթև ձևով, առանց 

բարդությունների, հիվանդանալու դեպքում` հիվանդությունից հետո ենթակա չեն 

լրացուցիչ պատվաստման: Նրանց հերթական տարիքային կրկնապատվաստումն 

իրականացվում է համաձայն պատվաստումների գործող օրացույցով սահմանված 

ինտերվալների: 

40. Երկու և ավելի դեղաչափ պատվաստումներ ստացած երեխաները և 

դեռահասները, ինչպես նաև դիֆթերիայի ծանր ձևով հիվանդացած անձինք 

պատվաստվում են` ելնելով տարիքից և առողջական վիճակից, միանվագ 0,5 միլիլիտր, 

բայց ոչ շուտ, քան հիվանդությունից հետո 6 ամիս անց: Նրանց վերջին 

կրկնապատվաստումներն իրականացվում են համաձայն կանխարգելիչ 

պատվաստումների գործող օրացույցի: 

41. Դիֆթերիայի թեթև ձևով հիվանդացած մեծահասակները դիֆթերիայի դեմ 

լրացուցիչ պատվաստման ենթակա չեն: Նրանց կրկնապատվաստումներն 

իրականացվում են 10 տարին մեկ անգամ: 

42. Դիֆթերիայի ծանր (տոքսիկ) ձևով հիվանդացած մեծահասակները 

դիֆթերիայի դեմ պատվաստվում են երկնվագ` հիվանդությունից հետո 6 ամիս անց: 

Կրկնապատվաստումներն անհրաժեշտ է իրականացնել 10 տարին մեկ: 
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Գ Լ ՈՒ Խ  9 

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՈՎ ԴԻՖԹԵՐԻԱՅԻ ԴԵՄ  

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ  

ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

  

43. Համաճարակաբանական ցուցումով դիֆթերիայի դեմ կանխարգելիչ 

պատվաստումների իրականացման կարգը, բնակչության խմբերի և 

պատվաստումների կատարման ժամկետները սահմանվում են Հայաստանի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից: 

44. Համաճարակաբանական ցուցումով դիֆթերիայի դեմ պատվաստումների 

կատարման, պատվաստման ենթակա քանակակազմի ընտրության չափանիշներն են` 

1) հիվանդացածների շրջանում դիֆթերիայի տոքսիկ ձևերով հիվանդացության 

բարձր ցուցանիշ` 15% և ավելի. 

2) դիֆթերիայի դեմ պատվաստվածների շրջանում մահացու ելքերի 

առկայություն. 

3) պատվաստումներում ընդգրկվածության ցածր ցուցանիշներ` մինչև 80% և 

հակադիֆթերային հակամարմինների ցածր ցուցանիշներ` հակամարմինների տիտրը 

ոչ պակաս 80%: 

45. Պատվաստումների կատարման որոշումն ընդունվում է առնվազն 2 

չափանիշի առկայության դեպքում: 
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Ենթահավելված 1 

Արցախի Հանրապետության   

առողջապահության նախարարի 

2022 թվականի հունիսի 29-ի 

N 138-Ն հրամանի 

  

ԴԻՖԹԵՐԻԱՅԻ ԴԵՊՔԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԲՆՈՐՈՇՈՒՄ 

  

Դեպքի սահմանում 

Կլինիկական նկարագիր 

Դիֆթերիան վերին շնչառական ուղու սուր վարակիչ հիվանդություն է, որն 

ուղեկցվում է նշիկների, քիթ-ըմպանի, կոկորդի լորձաթաղանթի բորբոքումով, ոչ 

հավասարահեռ գորշասպիտակավուն փառի առաջացումով: Դիֆթերիային բնորոշ 

նշաններն են՝  

ա) տեղային` փառ, ըմպանաբորբ, կոկորդաբորբ, նշիկաբորբ, շրջանային 

ավշային հանգույցների մեծացում,  

բ) հարաճուն (տարածուն) ստրիդոր,  

գ) պարանոցի չարորակ կարծր այտուց (եզան պարանոց կամ սեզարի 

պարանոց), եղնջացան, մաշկի և լորձաթաղանթների հեմոռագիա, տոքսիկ անոթային 

կոլապս, սուր երիկամային անբավարարություն, միոկարդիտ, հիվանդության սկզբից 

1-6 շաբաթ հետո շարժողական կաթված: 

Ախտորոշման լաբորատոր չափանիշ 

Կորինեբակտերիայի (C. diptհeriae) տոքսինածին շտամի անջատում 

● Քսուքի կլինիկական նմուշի մանրադիտակային հետազոտությունը բավարար 

ստույգ մեթոդ չէ և չի կարող փոխարինել մանրէաբանական հետազոտությանը 

● Մանրէակրություն՝ կորինեբակտերիաների անջատում այն անձանց մոտ, 

որոնք չունեն ախտաբանական փառ անամնեզում (նույնիսկ մնացած կլինիկական 

ախտանիշների առկայության դեպքում) 

Դեպքի դասակարգում 

Դիֆթերիայի դեպքերը դասակարգվում են՝ կասկածելի, հավանական և 

հաստատված: 

Հաստատված դեպքերը դասակարգվում են տեղական և բերովի: 

Կասկածելի կոկորդի բորբոքում, քիթ-ըմպանի բորբոքում կամ նշիկների 

բորբոքում, կեղծ թաղանթ (փառ)։ 

 

Հավանական կասկածելի դեպք գումարած 

 ներքոհիշյալ ախտանիշներից որևէ մեկը. 

 - մոտակա ժամանակաշրջանում (երկու շաբաթվա ընթացքում) 

շփում հաստատված դեպքի հետ, 

 - տվյալ բնակավայրում ընթացող բռնկում, 

 - կոկորդի լորձաթաղանթի այտուց, 

 - ենթալորձաթաղանթային կամ մաշկային արյունազեղումներ, 

 - երիկամային սուր անբավարարություն, 

 - սրտամկանի բորբոքում կամ (և) շարժիչ նյարդի կաթված՝  

հիվանդության սկզբից  հաշված՝ 1-6 շաբաթ անց, 

 - շնչահեղձություն(ստրիդոր), 

 - մահ: 

Հաստատված  հավանական դեպք գումարած 

  հարուցչի տոքսիկ շտամի անջատում ախտահարված տեղից 

 (քիթ, մաշկային խոց, վերք, աչքի լորձաթաղանթ, ականջ, 

 հեշտոց) կամ արյան մեջ անտիտոքսինների տիտրի 

 բարձրացում՝ չորս անգամ, եթե շիճուկների առաջին երկու նմուշը 

վերցրել են մինչև հակադիֆթերիային շիճուկի ներարկումը։ 

Բերովի կլինիկական ախտանիշները զարգանում են երկու շաբաթվա 

 ընթացքում` այլ վայրից վերադառնալուց հետո։ 

Տեղային հիվանդը բնակավայրից դուրս չի եկել: 
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Ենթահավելված 2 

Արցախի Հանրապետության   

առողջապահության նախարարի 

2022 թվականի հունիսի 29-ի 

N 138-Ն հրամանի 

 
ԴԻՖԹԵՐԻԱՅԻ ԴԵՊՔԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՔԱՐՏ 

  

1. Շրջան_____________________ Համայնք_________________________________________ 

2. Նույնականացման համար ____________________________________________________ 

3. Շտապ հաղորդման ստացման ամսաթիվ _______________________________________ 

4. Շտապ հաղորդում ուղարկող ԲԿ-ի անվանում __________________________________ 

5. Համաճարակաբանական հետազոտության ամսաթիվ ___________________________ 

  

I. Ընդհանուր տվյալներ 

  

1. Հիվանդի ազգանուն, անուն, հայրանուն _______________________________________ 

2. Տարիք (մինչև 2 տարեկան երեխաների համար նշել ծննդյան թիվ, ամիս, օր) _______ 

3. Սեռ _________________ 

4. Հիվանդը տեղացի է, եկվոր է (ընդգծել) 

5. Որտեղից է ժամանել, ամսաթիվ ________________________________ 

6. Բնակավայրի հասցե __________________________________________ 
շրջան                              համայնք 

7. Աշխատանքի վայր (երեխաների համար` մանկական նախադպրոցական կազմա-

կերպության կամ դպրոցի անվանում) ____________________________________________ 

8. Մասնագիտություն___________________________________________________________ 

9. Վերջին հաճախման ամսաթիվ ________________________________________________ 

10. Հիվանդության սկիզբ, ամսաթիվ ______________________________________________ 

11. Առաջնակի դիմած ԲԿ-ի անվանում և ամսաթիվ ________________________________ 

12. Հիվանդանոց ուղարկելու ամսաթիվ և բժշկի ազգանուն _________________________ 

13. Հոսպիտալացման ամսաթիվ և վայր___________________________________________ 

14. Հոսպիտալացման փոխադրամիջոց ___________________________________________ 

15. Կլինիկական ախտորոշումն ընդունման ժամանակ _____________________________ 

16. Հիվանդի գանգատներ _______________________________________________________ 

17. Հիվանդության վերջնական ախտորոշում և ելք (բուժված, մահացած), ամսաթիվ 

______________________________________ 

  

II. Հիվանդության պատմություն 

 

1. Հիվանդության պատմության համար ___________________________________________ 

2. Ախտանիշներ`(ընդգծել) 

● Ախտաբանական փառի առկայություն 

● Նշիկների բորբոքում 

● Քիթ-ըմպանի բորբոքում 

● Կոկորդի բորբոքում 

● Կոկորդի լորձաթաղանթի այտուց 

● Ենթալորձաթաղանթային կամ մաշկային արյունազեղումներ 

● Երիկամային սուր անբավարարություն 

● Սրտամկանի բորբոքում կամ շարժիչ նյարդի կաթված, հիվանդության սկզբից 

հաշված մեկից մինչև վեց շաբաթ անց 

● Շնչահեղձություն 

3. Բուժման սկիզբ, ամսաթիվ ________________________________________________ 

Բուժման տեսակ՝ հակաբիոտիկներ (1), հակաբիոտիկ+շիճուկ (2), շիճուկ (3), բուժում չի 

ստացել (0) (ընդգծել) 

4. Շփում հաստատված կամ կասկածելի դեպքի հետ վերջին երկու շաբաթվա ընթաց-

քում ____________________ 

5. Հիվանդը մինչև հիվանդանալը երկու շաբաթվա ընթացքում դուրս է եկել արդյոք 

հանրապետությունից (բնակավայրից) (այո, ոչ, անհայտ է) (ընդգծել) 
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6. Եթե այո, մեկնելու ամսաթիվ______________վայր____________________________ 

7. Բռնկման առկայություն տվյալ բնակավայրում (այո, ոչ, անհայտ է) (ընդգծել) 

8. Հիվանդն ունի արդյոք հետազոտության համար մատչելի պատվաստման քարտ 

(այո, ոչ, անհայտ է) (ընդգծել) 

  

Տվյալներ պատվաստման մասին 

  

Ստացած պատվաստանյութի դեղաչափեր 

(ԱԿԴՓ, ԱԿԴՓ+ՎՀԲ+ՀԻԲ, ԱԿԴՓ+ՎՀԲ+ՀԻԲ+ԻՊՊ, ԱԿԴՓ+ԻՊՊ, ԱՓԴԿ, ԱԴՓ-Մ) 

Դեղաչափ I II III IV V VI VII VIII IX X 

Ամսաթիվ                     

ԱԿԴՓ, ԱԴՓ 

սերիա 

                    

 

9. Դեպքի դասակարգում (նշել) 

● Կասկածելի 

● Հավանական 

● Հաստատված (տեղային, բերովի) 

  

III. Լաբորատոր հետազոտություններ 

  

Լաբորատոր հետազոտության ամսաթիվ _____________________________________ 

  

Ամսաթիվ 
Անջատված է տոքսինածին 

շտամ 

Անջատված է ոչ 

տոքսինածին շտամ 
Հարուցիչ անջատված չէ 

        

        

        

  

IV. Օջախի հիգիենիկ-համաճարակային նկարագրություն 

  

1. Բնակարանային պայմաններ (առանձին բնակարան, սեփական տուն, հանրակացա-

րան և այլն) (նշել) ______________________________________________________________ 

2. Հիվանդի հետ շփված անձանց թիվ _____________________________________________ 

3. Հիվանդացման դեպքեր մանկական նախադպրոցական կազմակերպությունում 

(դպրոց) անվանում _________________________ դեպքերի թիվ _______________________ 

քանի խումբ (դասարան) է ընդգրկվել _____________________________________________ 

խմբում (դասարան) եղած երեխաների թվաքանակը________________________________ 

խումբը (դասարան) մեկուսացված է՝ այո, ոչ (ընդգծել) 
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V. Վարակի աղբյուր 

  

1. Վարակի կասկածելի աղբյուր` (հիվանդ, կասկածելի, առողջացած, անախտանիշ մանրէակիր) 

  

ԱԱՀ Հասցե Ե՞րբ է հիվանդացել Նույնականացման համար Շփման տեղ և ամսաթիվ Հետազոտության արդյունքներ 

1 2 3 4 5 6 

            

            

 
VI. Օջախում ձեռնարկվող միջոցառումներ 

  

Օջախում հիվանդի հետ շփում ունեցող անձանց նկատմամբ հսկողություն 

ԱԱՀ Տարիք Հասցե Հիվանդի 

հետ շփման 

ամսաթիվ 

Աշխատանքի վայր, մաս-

նագիտություն (մանկա-

կան կազմակերպություն) 

Պատվաստու-

մային 

կարգավիճակ 

Լաբորատոր 

հետազոտության 

ամսաթիվ և արդյունք 

Դիտարկ-

ման 

ժամկետ 

Դիտարկման արդյունք Միջոցառումների անվա-

նում (իմունոգլոբուլին, 

պատվաստում և այլն) 
առողջ հիվանդ/նույնակա-

նացման համար 

                      

                      

  

VII. Դեպքի վերջնական դասակարգում (ճիշտ պատասխանն ընդգծել) 

 

1. Հաստատված (այո, ոչ) 

2. Ժխտված (այո, ոչ) 

3. Հաստատված կլինիկորեն (այո, ոչ) 

4. Տեղական (այո, ոչ, անհայտ է) 

5. Հիվանդության աղբյուրը հայտնաբերված է (այո, ոչ) 

 
Լրացուցիչ տեղեկատվություն 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

Եզրակացություն _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Հետազոտություն կատարող համաճարակաբան 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                   (անուն, ազգանուն, ստորագրություն) 
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Ենթահավելված 3 

Արցախի Հանրապետության   

առողջապահության նախարարի 

2022 թվականի հունիսի 29-ի 

N 138-Ն հրամանի 

  

ԴԻՖԹԵՐԻԱՅԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ  

ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆԸ ԵՎ ՆՄՈՒՇԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆԸ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

  

1. Դիֆթերիայի կասկածի դեպքում հետազոտման է ենթարկվում վիրախծուծով 

քիթըմպանից, բկանցքից վերցված քսուքը և փառի առկայության դեպքում` նաև փառը: 

2. Դիֆթերիայի հարուցիչների (Corynebakterium dipհtհeriae) նկատմամբ 

մանրէաբանական հետազոտության նպատակով քսուքի նմուշառումն իրականացվում 

է բուժաշխատողների կողմից (բժիշկ, բուժակ, բուժքույր, լաբորանտ) 

համապատասխան հրահանգավորումից հետո: Ախտաբանական տարբեր օջախներից 

նմուշառումը կատարվում է առանձին վիրախծուծներով: Բկանցքից, ըմպանից և 

նշիկներից նմուշառումը կատարվում է մինչ սննդի կամ խմիչքի ընդունումը կամ 2 ժամ 

անց, ինչպես նաև բուժման տարբեր եղանակներից առաջ: 

3. Դիֆթերիայի հազվադեպ տեղակայման դեպքում` աչք, ականջ, մաշկ, վերքեր, 

նմուշառումը կատարվում է ախտահարված հատվածներից: Դրան զուգահեռ 

նմուշառում է իրականացվում նաև բկանցքից և քթից: 

4. Բկանցքից քսուքը պետք է վերցնել լավ լուսավորված տեղում` օգտագործելով 

մածկաթիակ: Վիրախծուծի պտուտակաձև շարժումներով ախտահարված նշիկից 

անհրաժեշտ է վերցնել լորձը փառով պատված բորբոքային օջախի և առողջ 

հյուսվածքի սահմանից: Փառի բացակայության դեպքում լորձը վերցնում են նշիկի 

մակերեսից, քմային աղեղներից, լեզվակից` չդիպչելով լեզվի և այտի լորձաթաղանթին: 

5. Քթից լորձը վերցնելուց առաջ պետք է նախօրոք մաքրել քթային ուղիները, 

կամ լորձաթաղանթը մաքրել չոր բամբակե վիրախծուծներով և հեռացնել կեղևները: 

Վիրախծուծը մտցնել խորը երկու քթանցքերը և հպվել բոլոր պատերին և 

միջնապատին: Լարինգոսկոպիայի ժամանակ լորձը վերցնում են անմիջապես 

կոկորդից: Մանրէաբանական հետազոտության նպատակով վիրահատական 

միջամտության դեպքում լորձն անհրաժեշտ է վերցնել ինտուբացիոն տրախեոտոմիկ 

խողովակից: Ախտահարված մաշկից նմուշ վերցնելու դեպքում անհրաժեշտ է մաշկի 

այդ հատվածը մաքրել մանրէազերծ ֆիզիոլոգիական լուծույթով թրջված թանզիֆե 

անձեռոցիկով կամ վիրախծուծով, որից հետո զգուշորեն տեղաշարժել կեղևները և 

վիրախծուծով վերցնել արտազատուկը: 

6. Նմուշառումից հետո նմուշները տեղափոխվում են լաբորատորիա ոչ ուշ, քան 

3 ժամվա ընթացքում` արագ ցանքս իրականացնելու համար: Եթե հնարավոր չէ 

ապահովել հետազոտվող նյութի արագ տեղափոխումը լաբորատորիա, ապա 

անհրաժեշտ է օգտագործել տրանսպորտային միջավայրեր` օրինակ «կոմերցիոն Amies 

միջավայր», իսկ եթե տեղափոխման գործընթացը կազմակերպվում է 24 ժամից ուշ, 

ապա օգտագործվում է սիլիկագելով միջավայր: 

7. Ստացիոնարում թերմոստատի առկայության դեպքում նմուշառումն 

իրականացվում է շուրջօրյա` օգտագործելով ընտրովի սննդային միջավայրերով 

թասեր: Երեկոյան և գիշերային ժամերին ընդունված հիվանդներից վերցված նմուշների 

առաջնակի ցանքսերն առավոտյան ուղարկվում են մանրէաբանական լաբորատորիա: 

8. Դիահերձման ժամանակ հետազոտության համար նյութ է վերցվում դիակի 

շնչուղիներից և կենսական կարևոր օրգաններից (նշիկներից, կոկորդից և քթի 

խոռոչից` լորձ, թաղանթ): 

9. Մեկ հիվանդից վերցված նմուշների փորձանոթներն ամրացվում են միմյանց: 

Յուրաքանչյուր փորձանոթի վրա հստակ նշվում է հերթական համարը ցուցակին 

համապատասխան: 

10. Ուղեկցող փաստաթղթում նշվում է անուն, ազգանուն, հասցե, նմուշն 

ուղարկող կազմակերպության անվանումը, կենսանմուշ` ըստ օջախի տեղակայման 

(քիթ, բկանցք), հետազոտության նպատակը` ախտորոշում, համաճարակաբանական 

ցուցում, նմուշառման ամսաթիվ, ժամ, նմուշառողի ազգանուն: 

11. Նմուշառման համար անհրաժեշտ են` 

1) հզոր լույսի աղբյուր բկանցքի լուսավորման համար. 
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2) ստերջ (մանրէազերծ) վիրախծուծ փորձանոթի մեջ, կամ սննդային 

միջավայրով. 

3) ստերջ շպատել (մածկաթիակ). 

4) ստերջ ֆիզիոլոգիական լուծույթ մաշկի ախտահարված օջախներից 

նմուշառման համար: 

12. Անհրաժեշտ են ներքոհիշյալ սննդային միջավայրերը` 

1) արյունային ագար «Կոլումբիա». 

2) արյունային-տելուրիտային ագար (կամ շճային տելուրիտային ագար կամ 

Հոյլի միջավայր). 

3) ընտրովի միջավայրեր (Բուչինա և այլ)։ 

13. Կողմնորոշիչ թեսթեր` 

1) տինսդալի (կամ Պիզուի մոդիֆիկացված) միջավայր. 

2) պիրազինամիդ (պիրազինամիդային թեսթ). 

3) լյոֆլերի միջավայր: 

14. Կենսաքիմիական հատկությունները որոշելու համար անհրաժեշտ են` 

1) նիտրատային բուլյոն. 

2) կրիստենսենի միջավայր միզանյութով. 

3) հիսի ածխաջրատային միջավայրեր (գլյուկոզա, սախարոզա, մալտոզա), օսլա 

կամ թեսթ-համակարգեր (API CORYNE (BioMerieux), ROSCO Diagnostica)։ 

15. Տոքսիգենության որոշման համար անհրաժեշտ են` 

1) իլեկի միջավայր. 

2) հակադիֆթերիային հակատոքսիկ շիճուկով դիսկեր կամ ստրիպեր 

(ժապավեններ). 

3) տոքսինածին, թույլ տոքսինածին և ոչ տոքսինածին դիֆթերիայի 

հարուցիչների ստուգիչ (կոնտրոլ) շտամեր: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 
ՀՐԱՄԱՆ 

«29» հունիսի 2022թ.       Ν 139-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԼԱՅՖ ԴԵՆԹ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և «ԼԱՅՖ ԴԵՆԹ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրենի դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության առողջապա-

հության նախարարության կողմից 2021 թվականի մայիսի 18-ին օրթոպեդիկ 

ստոմատոլոգիական, ընտանեկան ստոմատոլոգիական գործունեության 

համար «ԼԱՅՖ ԴԵՆԹ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերու-

թյանը տրված թիվ Կ-ԲՕ-000373 լիցենզիան:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) «ԼԱՅՖ ԴԵՆԹ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

Մ.ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 
ՀՐԱՄԱՆ 

«29» հունիսի 2022թ.       Ν 140-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՌՈԲԻԿ ՍԱՐՎԱՆԻ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻՆ  

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎԱԾ 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

Ռոբիկ Սարվանի Մինասյանի դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից ընտանեկան ստոմատոլոգիա-

կան և ատամնատեխնիկական գործունեության համար անհատ ձեռնարկա-

տեր Ռոբիկ Սարվանի Մինասյանին 2014 թվականի սեպտեմբերի 12-ին 

տրված թիվ Ա-XX-000266 և 2015 թվականի փետրվարի 20-ին տրված թիվ Ա-

XX-000276 լիցենզիաները:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին` ապահովել 

1) լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը  

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) անհատ ձեռնարկատեր Ռոբիկ Սարվանի Մինասյանի լիցենզիայի 

բնօրինակի կցումը նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ.ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

2022 թվականի հունիսի 30-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ  

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 90-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 75-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

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

հոդվածը. 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝ 

 

1. Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2018 

թվականի սեպտեմբերի 19-ի ««Արցախի Հանրապետության պետական արխիվ» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ձեռնարկատիրական 

գործունեության ընթացքում գոյացած ֆինանսական միջոցներից որպես 

հավելավճար «Արցախի Հանրապետության պետական արխիվ» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության աշխատողներին ուղղվող լրացուցիչ 

աշխատավարձի վճարման կարգը սահմանելու մասին» N 90-Ն հրամանում 

կատարել հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումները՝ 

1) հրամանի և հրամանով սահմանված հավելվածի վերնագրերում 

«ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐ» բառը փոխարինել «ԼՐԱՎՃԱՐ» բառով. 

2) հրամանի 1-ին կետում և հրամանով սահմանված հավելվածում 

«հավելավճար» բառը փոխարինել «լրավճար» բառով. 

3) հրամանով սահմանված հավելվածում՝ 

ա. 4-րդ կետի «40» թիվը փոխարինել «50» թվով, իսկ «համամասնորեն» 

բառից հետո լրացնել «՝ որպես լրացուցիչ աշխատավարձ» բառերը. 

բ. 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ նոր խմբագրությամբ. 

«5. Լրացուցիչ աշխատավարձի 90 տոկոսը որպես լրավճար վճարվում է 

յուրաքանչյուր եռամսյակ՝ մինչև եռամսյակին հաջորդող ամսվա 15-ը, 

բացառությամբ սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված դեպքի:». 

գ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 5.1-ին կետ. 

«5.1. Լրացուցիչ աշխատավարձի 10 տոկոսը կարող է տրամադրվել 

առանձին աշխատողների՝ որպես պարգևատրում՝ աշխատանքային բարձր 

արդյունավետության և բարդ ու ծավալուն գործողությունների իրականացման 

համար։»։ 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող օրը, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

ապրիլի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

ԺԻՐԱՅՐ  ՄԻՐԶՈՅԱՆ 

 

2022 թվականի հունիսի 30 

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

24 հունիսի 2022թ.                                                               ՆՀ-125-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ 

ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐԻ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան-

րապետության օրենքի   9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և հիմք 

ընդունելով Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթա-

կառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով 

միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմա-

կերպման գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի 

հունիսի 25-ի N395-ՏՆ եզրակացությունը`  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝ 

 

1. Դադարեցնել` ֆիզիկական անձ Վարդան Արարատի Միքայելյանի 

Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներ-

հանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեու-

թյան ՏԾN00458 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00005 ներդիրի գործողությունները: 

2. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

պաշտոնական տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին: 

 

 

Հայկ Խանումյան 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

30 հունիսի 2022թ.                                                               ՆՀ-133-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ 

ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ 

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 30-ի N396-ՏՆ եզրակացությունը`  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝ 

 

1. Դադարեցնել` 

1) ֆիզիկական անձ Էդգար Վահրամի Սաղաթելյանի Արցախի Հանրա-

պետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00551 

լիցենզիայի և լիցենզիայի N00003 ներդիրի գործողությունները. 

2) անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Գեորգիի Ղազարյանի Արցախի Հան-

րապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության  

ՏԾN00743 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները: 

2. 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    

17 ÑáõÝÇëÇ 2022Ã.                      N 217-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  ´Ü²¶²ì²èÆ ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü îð²Ø²¸ðØ²Ü Ø²êÆÜ 

      
 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ßÇÝáõ-

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

16.06.2022Ã. »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»ñáõÃÛ³ÝÁ ïñ³Ù³¹ñ»É ÉÇó»Ý½Ç³` 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 
§²ðò²Ê¾Üºð¶à¦ ö´À                                     

ù. êï»÷., ê. ¸³íÃÇ 64 

àñ³ÏÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ,Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  ¿Ý»ñ·»ïÇÏ 
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²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ      

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü    

24 ÑáõÝÇëÇ 2022Ã.                     N 221-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ ÈÆòºÜ¼Æ²ÜºðÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ¸²¸²ðºòØ²Ü Ø²êÆÜ 

 

 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñáÕ 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 23.06.2022Ã. »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»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ³Í ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ  

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ` 

 

N 

ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ 

í³ÛñÁ 

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ 

Ñ³Ù³ñÁ 

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ  

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ  

1 

§²ÜàôÞ¦ êäÀ  

ÈÔÐ Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³Ý,  

·. Â³ÉÇß 

ÞÆ-431 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï   

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

2 
§ê²ð¸àÜÆÎê¦ êäÀ                                  

ù. ÞáõßÇ, ¶.ÜÅ¹»Ñ 23/12 
ÞÆ-795 

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    

24 ÑáõÝÇëÇ 2022Ã.                     N 222-² 

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 

23.06.2022Ã. »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 ï³ñ³Í-

ùáõÙ 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 
§Èº¶ºÜ¸ 35¦ êäÀ                                                         

ù. êï»÷., ÂáõÙ³ÝÛ³Ý 32 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 

³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

2 
§ìºðîÆÎ²È¦ êäÀ                                                                

ù. êï»÷., Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý 7 

ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 

÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ, Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª                                               

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

3 
§²ð²Øº¦ êäÀ  ²Ð, 

²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³Ý, ·. ¸³Ññ³í 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª  ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 
2022 թվականի հունիսի 24 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 9-Ի N 488-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 224-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

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

հոդվածը`  

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ` 

1. Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2017 

թվականի նոյեմբերի 9-ի «Շինարարական աշխատանքների 

գործամիավորների վարձաչափերի ցանկը հաստատելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2015 

թվականի մարտի 30-ի N 73-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 

488-Ն հրամանի հավելվածի աղյուսակը շարադրել նոր խմբագրությամբ` 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                               Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

 

2022 թվականի հունիսի 24 

ք. Ստեփանակերտ 
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«Հավելված  

Արցախի Հանրապետության 

        քաղաքաշինության նախարարի 2022թ. 

հունիսի 24-ի N224-Ն հրամանի 

 

Աղյուսակ 

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԻ 

№ Աշխատանքի անվանումը 
Հիմնա-

վորում 

Չափ-

ման 

միա-

վորը 

Աշխա-

տավարձ 
ՄՄՇ 

Նյութեր 

Անվանումներ 

Չափ. 

միա-

վորը 

Ծախսը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  III  կարգի գրունտի մշակում ձեռքով L1-1 մ3 3.04         

2  II  կարգի գրունտի հետլիցք ձեռքով L1-1-1 մ3 1.50         

3  IV կարգի գրունտի  մշակում ձեռքով L1-2 մ3 5.36         

4  III  կարգի գրունտի հետլիցք ձեռքով L1-2-1 մ3 1.83         

5 
 III կարգի գրունտներում փոսերի  քանդում 

ձեռքով 
L1-3 մ3 5.65         

6 
 IV կարգի գրունտներում փոսերի  քանդում 

ձեռքով 
L1-4 մ3 10.15         

7 

"KOMATSU" բուլդոզերով ժայռային 

գրունտների փխրեցում և մշակում 

տեղափոխելով մինչև 10մ՝  

              

VI-VII գրունտերում L1-10 մ3   1.81       

VIII գրունտերում L1-11 մ3   2.23       

8 

"KOMATSU" բուլդոզերով ժայռային 

գրունտների փխրեցում և մշակում 

տեղափոխելով մինչև 20մ՝ 

              

VI-VII գրունտերում L1-12 մ3   1.96       

VIII գրունտերում L1-13 մ3   2.38       

9 

"KOMATSU" բուլդոզերով ժայռային 

գրունտների փխրեցում և մշակում 

տեղափոխելով մինչև 30մ՝  

              

VI-VII գրունտերում L1-14 մ3   2.11       

VIII գրունտերում L1-15 մ3   2.53       

10 

Հիդրումուրճով էքսկաբատորով ժայռային 

գրունտների փխրեցում և մշակում 
              

VI-VII գրունտերում L1-16 մ3   2.34       

VIII գրունտերում L1-17 մ3   2.93       
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11 Խամքարբետոնե հիմքերի պատրաստում L6-1 մ3 7.76 2.05 

Բետոն  մ3 0.71 

Խամքար մ3 0.44 

Կաղապարամած մ2 0.177 

Տախտակ մ3 0.002 

Մեխ կգ 0.174 

Լար կգ 0.11 

12 Բետոնե հիմքերի պատրաստում L6-2 մ3 7.70 2.26 

Բետոն  մ3 1.02 

Կաղապարամած մ2 0.177 

Տախտակ մ3 0.004 

Մեխ կգ 0.256 

Լար կգ 0.11 

13 Ե/բետոնե միաձույլ հիմքերի պատրաստում L6-3 մ3 12.40 2.73 

Բետոն  մ3 1.015 

Կաղապարամած մ2 0.117 

Տախտակ մ3 0.0022 

Մեխ կգ 0.238 

Լար կգ 0.125 

14 Խամքարբետոնե պատերի պատրաստում L6-4 մ3 7.84 0.89 

Բետոն  մ3 0.71 

Խամքար մ3 0.44 

Կաղապարամած մ2 0.107 

Տախտակ մ3 0.0051 

Մանեկ/հեղույս կգ 0.104 

Մեխ կգ 0.424 

15 Բետոնե պատերի պատրաստում L6-5 մ3 9.52 0.98 

Բետոն  մ3 1.02 

Կաղապարամած մ2 0.107 

Տախտակ մ3 0.0051 

Մանեկ/հեղույս կգ 0.104 

Մեխ կգ 0.424 

16 
Ե/բետոնե միաձույլ պատերի պատրաստում 

մինչև 200մմ հաստության 
L6-6 մ3 14.00 4.25 

Բետոն  մ3 1.015 

Կաղապարամած մ2 0.448 

Տախտակ մ3 0.0173 

Մանեկ/հեղույս կգ 0.263 

Մեխ կգ 1.28 

17 
Ե/բետոնե միաձույլ պատերի պատրաստում 

մինչև 300մմ  հաստության 
L6-6-1 մ3 13.33 3.39 

Բետոն  մ3 1.015 

Կաղապարամած մ2 0.299 

Տախտակ մ3 0.0116 

Մանեկ/հեղույս կգ 0.26 

Մեխ կգ 0.86 

18 
Ե/բետոնե միաձույլ պատերի պատրաստում 

մինչև 500մմ  հաստության 
L6-6-2 մ3 12.91 2.94 

Բետոն մ3 1.015 

Կաղապարամած մ2 0.179 
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Տախտակ մ3 0.007 

Մանեկ/հեղույս կգ 0.257 

Մեխ կգ 0.51 

19 
Ե/բետոնե միաձույլ գոտիների 

պատրաստում 
L6-7 մ3 15.02 3.15 

Բետոն մ3 1.015 

Կաղապարամած մ2 0.224 

Տախտակ մ3 0.0044 

Մեխ կգ 0.496 

20 
Ե/բետոնե միաձույլ բարավորների 

պատրաստում 
L6-8 մ3 15.87 3.32 

Բետոն մ3 1.015 

Կաղապարամած մ2 0.373 

Տախտակ մ3 0.007 

Մեխ կգ 0.754 

21 

Ե/բետոնե միաձույլ սյուների պատրաստում 

պարագիծը մինչև 3մ, բարձրությունը մինչև 

3մ 

L6-9 մ3 13.29 7.93 

Բետոն  մ3 1.015 

Կաղապարամած մ2 0.2126 

Մեխ կգ 0.224 

Տախտակ մ3 0.00344 

22 

Ե/բետոնե միաձույլ սյուների պատրաստում 

պարագիծը մինչև 3մ, բարձրությունը մինչև 

6մ 

L6-9-1 մ3 13.86 7.13 

Բետոն  մ3 1.015 

Կաղապարամած մ2 0.2126 

Մեխ կգ 0.224 

Տախտակ մ3 0.00344 

23 

Ե/բետոնե միաձույլ սյուների պատրաստում 

պարագիծը մինչև 2մ, բարձրությունը մինչև 

3մ 

L6-10 մ3 13.94 9.98 

Բետոն  մ3 1.015 

Կաղապարամած մ2 0.306 

Մեխ կգ 0.4452 

Տախտակ մ3 0.0086 

24 
Ե/բետոնե միաձույլ հեծանների 

պատրաստում 
L6-11 մ3 16.14 3.60 

Բետոն  մ3 1.015 

Կաղապարամած մ2 0.341 

Փայտե սյուներ մ3 0.002 

Տախտակ մ3 0.0067 

Մեխ կգ 0.693 

Լար կգ 0.187 

25 Ե/բետոնե միաձույլ ծածկի պատրաստում L6-12 մ3 23.99 2.41 

Բետոն  մ3 1.015 

Կաղապարամած մ2 0.187 

Փայտե սյուներ մ3 0.0063 

Տախտակ մ3 0.02 

Մեխ կգ 0.791 

Լար կգ 0.07 

26 
Կամարե և թաղե կոնստրուկցիաներ 

բետոնով մինչև 6մ բարձրությամբ 
L6-13 մ3 15.60 2.39 

Բետոն  մ3 1.015 

Կաղապարամած մ2 1.73 

Տախտակ մ3 0.071 

Մեխ կգ 1.39 



97 

 

Լար կգ 0.44 

27 
Կամարե և թաղե կոնստրուկցիաներ 

բետոնով  6մ ավել բարձրությամբ 
L6-14 մ3 21.88 2.45 

Բետոն  մ3 1.015 

Կաղապարամած մ2 1.73 

Տախտակ մ3 0.071 

Մեխ կգ 1.39 

Լար կգ 0.44 

28 Բետոե նախապատրաստական շերտ  L6-15 մ3 9.26 0.84 Բետոն  մ3 1.02 

29 Պատի շարվածք խամքարից L8-1 մ3 11.63 1.24 
Խամքար մ3 1.03 

Շարի շաղախ մ3 0.36 

30 Պատի շարվածք կրաքարից L8-1-1 մ3 5.21 0.65 
Քար խորանարդիկ  հատ 65 

Շարի շաղախ մ3 0.13 

31 
Պատերի շարվածք  թեթևաբետոն 

բլոկներից` 10սմ հաստությամբ 
L8-2 մ2 1.07 0.19 

Թեթևաբետոն բլոկներ հատ 13 

Շարի շաղախ մ3 0.0093 

32 
Պատի շարվածք կրաքարից` 19սմ 

հաստությամբ 
L8д-1 մ2 1.66 0.30 

Քար խորանարդիկ  հատ 14 

Շարի շաղախ մ3 0.0173 

33 
Պատի շարվածք կրաքարից` 39սմ 

հաստությամբ 
L8д-2 մ2 2.93 0.42 

Քար խորանարդիկ  հատ 27 

Շարի շաղախ մ3 0.052 

34 
Պատերի շարվածք թեթևաբետոն բլոկներից` 

20սմ հաստությամբ 
L8-3 մ2 1.07 0.19 

Թեթևաբետոն բլոկներ հատ 13 

Շարի շաղախ մ3 0.0186 

35 
Պատերի շարվածք  թեթևաբետոն 

բլոկներից` 40սմ հաստությամբ 
L8-4 մ2 1.88 0.26 

Թեթևաբետոն բլոկներ հատ 26 

Շարի շաղախ մ3 0.0372 

36 

Պատի շարվածք "ԼԵԳՈ"  տիպի աղյուսից՝ 

պատի հաստությունը  1/2 աղյուս  (12,5սմ 

հաստություն) 

L8-5 մ2 0.83 0.11 

"ԼԵԳՈ" աղյուս 250x125x65մմ հատ 65 

Սոսինձ արտաքին 

աշխատանքների  համար 
կգ 3.25 

37 

Պատի շարվածք "ԼԵԳՈ" տիպի աղյուսից`  

պատի հաստությունը 1 աղյուս (25սմ 

հաստություն) 

L8-6 մ2 0.99 0.13 

"ԼԵԳՈ" աղյուս  250x125x65մմ հատ 129 

Սոսինձ արտաքին 

աշխատանքների համար 
կգ 6.45 

38 

Պատի շարվածք "ԼԵԳՈ" տիպի աղյուսից`  

պատի հաստությունը  11/2 աղյուս (37,5սմ 

հաստություն) 

L8-7 մ2 1.16 0.15 

"ԼԵԳՈ" աղյուս 250x125x65մմ հատ 194 

Սոսինձ արտաքին 

աշխատանքների համար 
կգ 9.7 

39 
Պատերի և առաստաղների երեսապատում 

«Ալիկաբոնդ»  տեսակի թիթեղով 
L9-1 մ2 8.23 0.51 

«Ալիկաբոնդ»  տեսակի թիթեղ մ2 1.02 

Պրոֆիլ գծմ 4.00 

Պտուտակ  հատ 12.0 

40 

Տանիքի պատրաստում 

մետաղաձուլվածքներից մետաղական 

կավարամածի հետ 

L9-2 մ2 2.72 0.30 

Մետաղաձուլվածք համաձայն նախագծի 

Էլեկտրոդ  

(1տն մետաղաձուլվածքի համար) 
կգ 15.0 

41 

Տանիքի պատրաստում 

մետաղաձուլվածքներից առանց 

մետաղական կավարամածի  

L9-2-1 մ2 2.27 0.24 

Մետաղաձուլվածք համաձայն նախագծի 

Էլեկտրոդ 

(1տն մետաղաձուլվածքի համար) 
կգ 15.0 

42 Մետաղակղմինդրից տանիքի ծածկ L9-3 մ2 0.78 0.45 Մետաղակղմինդր մ2 1.18 
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Պտուտակ  հատ 6.0 

Պիպ գծմ 
համաձայն  

նախագծի 

43 
Մետաղակղմինդրից տանիքի ծածկ`  

տանիքի բարդ կոնստրուկցիաների դեպքում 
L9-4 մ2 0.96 0.45 

Մետաղակղմինդր մ2 1.25 

Պտուտակ  հատ 8.0 

Պիպ գծմ 
համաձայն  

նախագծի 

44  Պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկ L9-5 մ2 0.59 0.45 

Պրոֆիլավոր թիթեղ  մ2 1.15 

Պտուտակ  հատ 6.0 

Պիպ գծմ 
համաձայն  

նախագծի 

45 
MDF (Էմ-Դե-Էֆ), փայտե, մետաղական 

դռների տեղադրում  
Լ10-1 մ2 4.04 0.39 

Դուռ, բլոկով մ2 1.0 

Հեղույս խարսխային հատ 3.0 

Մոնտաժ. փրփուր 750մլ հատ 0.5 

46 Կախովի առաստաղ պլաստիկատից L10-2 մ2 1.54 0.06 

Պլաստիկատ մ2 1.02 

Դյուբել-մեխ 6x40մմ հատ 2 

Պրոֆիլ ուղղորդիչ U21  գծմ 1.05 

Պրոֆիլ  F47 գծմ 2.15 

Անկյուն պատի գծմ 1.05 

Պտուտակ մետաղական կմախքի  

համար  TN25 
հատ 8 

Պտուտակ   հատ 17 

47 

Գիպսաստվարաթղթից միևնույն 

մակարդակի վրա առաստաղների  

իրականացում մետաղե կմախքի  հետ 

L10-3 մ2 1.54 0.06 

ԳՍԹ սալ      մ2 1.05 

Դյուբել-մեխ 6x40мм հատ 2.0 

Պրոֆիլ ուղղորդիչ U21  գծմ 1.05 

Պրոֆիլ  F47 գծմ 2.9 

Պտուտակ մետաղական կմախքի  

համար  TN25 
հատ 10.0 

Պտուտակ  ԳՍԹ համար    հատ 17.0 

48 

Գիպսաստվարաթղթից, երկու և ավելի  

մակարդակի վրա, առաստաղների 

իրականացում մետաղե կմախքի  հետ 

L10-3-1 մ2 2.42 0.11 Համաձայն նախագծի 

49 
"ARMSTRONG" տիպի  առաստաղի 

իրականացում 
L10-4 մ2 1.54 0.06 Համաձայն նախագծի 

50 

Միջնորումների իրականացում մետաղե 

կմախքով, գիպսաստվարաթղթից միաշերտ 

երկկողմանի   երեսապատումով  

L10-5 մ2 2.31 0.09 

ԳՍԹ սալ   մ2 2.1 

Պրոֆիլ ուղղորդիչ U 50/40 

(75/40,100/40) 
գծմ 0.7 

Պրոֆիլ կանգնակային C 50/50 

(75/50,100/50) 
գծմ 2.0 

Պտուտակ մետաղական կմախքի  հատ 10.0 
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համար  TN25 

Դյուբել-մեխ 6x40մմ հատ 2.0 

Պտուտակ  ԳՍԹ համար    հատ 34.0 

51 
Պատի երեսապատում գիպսաստվա-

րաթղթից  մետաղե կմախքի հետ  
L10-6 մ2 1.54 0.06 

ԳՍԹ սալ      մ2 1.05 

Դյուբել-մեխ 6x40мм հատ 2.0 

Պրոֆիլ ուղղորդիչ U21  գծմ 1.05 

Պրոֆիլ  F47 գծմ 2.9 

Պտուտակ մետաղական կմախքի  

համար  TN25 
հատ 10.0 

Պտուտակ  ԳՍԹ համար    հատ 17.0 

52 
20-40մմ հաստությամբ ցեմենտյա 

հարթեցնող շերտի պատրաստում 
L11-1 մ2 0.94 0.06 Շաղախ ցեմենտե մ3 0,0204-0,0408 

53 
 Բնական քարից հատակներ` հղկված 

սալերից  
L11-2 մ2 5.02 0.13 

Բնական քարից հղկված սալեր մ2 1.02 

Ցեմենտե շաղախ մ3 0.028 

54 
Բնական քարից հատակներ` փայլեցված  

սալերից  
L11-3 մ2 5.92 0.13 

Բնական քարից փայլեցված  սալեր մ2 1.02 

Ցեմենտե շաղախ մ3 0.028 

55 
28/36մմ հաստությամբ տախտակե 

հատակների պատրաստում 
L11-4 մ2 1.05 0.14 

Հատակի տախտակ մ3 0,0288/0,0371 

Շրիշակ գծմ 0.95 

Մեխ կգ 0,125/0,22 

56 Լամինատե հատակների պատրաստում L11-5 մ2 1.03 0.09 

Լամինատ մ2 1.02 

Լամինատե հատակի տակդիր  մ2 1.05 

Դյուբել-մեխ հատ 2.00 

Շրիշակ գծմ 0.95 

Շրիշակի օժանդակ պարագաներ հատ 
համաձայն  

նախագծի 

57 Նրբատախտակից հիմքի պատրաստում L11-6 մ2 1.00 0.12 

Նրբատախտակ մ2 1.025 

Պտուտակ  հատ 16.00 

Սոսինձ կգ 1.20 

58 
Մանրատախտակից հատակ` 

նրբատախտակե հիմքի վրա 
L11-7 մ2 3.39 0.09 

Մանրատախտակ մ2 1.015 

Շրիշակ գծմ 0.95 

Սոսինձ կգ 0.8 

59 
Մանրատախտակի հղկատաշում   

լաքաքսում 2 անգամ 

L14-1  

L11-8  
մ2 1.98 0.01 

Լաք մանրատախտակի կգ 0.32 

Ձմռնիտե թուղթ մ2 0.2 

60 Հատակներ խեցեսալերից L11-9 մ2 3.98 0.13 
Հատակի խեցեսալեր մ2 1.02 

Սոսինձ կգ 5.0 

61 

GERFLOR TARAFLEX  SPORT MAPLE 

DESIGN հոմոգեն վինիլային հատակի 

(առանց շրիշակների) տեղադրում 

L11-10 մ2 2.20 0.00 

Հեղուկ  PRIMER G նախաներկ                լ 0.067 

Ինքնահարթեցնող հատակի 

շաղախ մինչև 3մմ                           
կգ 5.33 

Սոսինձ վինիլային հատակի 

համար  
կգ 0.433 
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Վինիլային հատակ  TARAFLEX  

SPORT MAPLE DESIGN       
մ2 1.1 

Զոդող լարեր վինիլի համար հատ 0.01 

62 

GERFLOR MIPOLAM COSMO  հոմոգեն 

վինիլային հատակի (առանց շրիշակների) 

տեղադրում 

L11-10-1 մ2 2.20 0.00 

Հեղուկ  PRIMER G նախաներկ           լ 0.067 

Ինքնահարթեցնող հատակի 

շաղախ մինչև 3մմ                           
կգ 5.33 

Սոսինձ վինիլային հատակի 

համար  
կգ 0.433 

Վինիլային հատակ  MIPOLAM 

COSMO   
մ2 1.1 

Զոդող լարեր վինիլի համար հատ 0.01 

63 
0,5մմ թիթեղի հաստությամբ պատի 

ջրհորդանի պատրաստում  ցվիկի հետ   
L12-1 գծմ 2.39 0.20 

Ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ կգ 6.2 

Կռվածք կգ 1.0 

Մեխ կգ 0.139 

64 Կախովի ջրհորդանի տեղադրում L12-2 գծմ 0.77 0.01 

Ջրհորդան կախովի  մ 1.05 

Հարթ ցինկապատ թիթեղ  մ2 0.2 

Բարձակ հատ 2.0 

Ջրհորդանի դետալներ  հատ 
համաձայն  

նախագծի 

Պտուտակ  հատ 8.0 

65 

0,5մմ հաստությամբ հարթ ցինկապատ 

թիթեղից տանիքածածկի պատրաստում 

առանց ջրհորդանի 

L12-3 մ2 1.03 0.01 

Հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ կգ/մ2 4,6/1,173 

Մեխ տանիքի կգ 0.06 

66 

 0,5մմ հաստությամբ հարթ ցինկապատ 

թիթեղից տանիքածածկի փոքր 

ծածկույթների պատրաստում  

L12-3-1 մ2 1.03 0.01 

Հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ կգ 4.12 

Մեխ տանիքի կգ 0.04 

67 
Մետաղակղմինդրից, պրոֆիլավոր թիթեղից  

տանիքի ծածկի ներկում 2 անգամ 
L12-4 մ2 1.39 0.00 

Ցինկապատ տանիքի ներկ  կգ 0.3 

Լուծիչ/ուայտ սպիրիտ  լիտր 0.125 

68 
 Բնական քարից պատերի երեսապատում` 

հղկված  սալերից 
L15-1 մ2 6.51 0.15 

Բնական քարից  հղկված սալեր մ2 1.01 

Մետաղական դետալներ կգ 1.5 

Ցեմենտե շաղախ մ3 0.025 

69 
Բնական քարից պատերի երեսապատում`  

փայլեցված սալերից 
L15-2 մ2 7.41 0.15 

Բնական քարից փայլեցված սալեր մ2 1.01 

Մետաղական դետալներ կգ 1.5 

Ցեմենտե շաղախ մ3 0.025 

70 

Բնական քարից  աստիճանների և 

աստիճանաճակատների երեսապատում` 

հղկված սալերից  

L15-3 գծմ 4.11 0.04 

Բնական քարից  հղկված սալեր գծմ 1.01 

Նույնը, աստիճանաճակատների գծմ 1.01 

Ցեմենտե շաղախ մ3 0.009 

71 

Բնական քարից աստիճանների և 

աստիճանաճակատների երեսապատում` 

փայլեցված սալերից 

L15-4 գծմ 5.03 0.04 

Բնական քարից  փայլեցված սալեր գծմ 1.01 

Նույնը, աստիճանաճակատների գծմ 1.01 

Ցեմենտե շաղախ մ3 0.009 



101 

 

72 

Բնական քարից 

թասակների/պատուհանագոգերի 

տեղադրում  մինչև 0,5մ լայնության 

L15-5 գծմ 3.99 0.07 

Բնական քարից սալեր  գծմ 1.0 

Ցեմենտե շաղախ (10սմ թասակի/ 

պատուհանագոգի լայնության 

դեպքում) 

մ3 0.0015 

73 Պատերի գաջի բարձրորակ  սվաղ L15-6 մ2 1.39 0.11 Գաջ կգ 30.0 

74 Առաստաղի գաջի բարձրորակ սվաղ L15-7 մ2 1.40 0.11 Գաջ կգ 31.5 

75 Պատերի գաջի բարորակ  սվաղ L15-6-1 մ2 1.22 0.09 Գաջ կգ 22.5 

76 Առաստաղի գաջի բարորակ  սվաղ L15-7-1 մ2 1.22 0.09 Գաջ կգ 23.6 

77 Հարթ շեպերի սվաղում գաջով L15-8 մ2 3.07 0.29 Գաջ կգ 50.0 

78 Պատերի բարձրորակ ցեմենտե սվաղ L15-9 մ2 1.58 0.22 Շաղախ սվաղի մ3 0.0244 

79 Պատի բարորակ սվաղ ցեմենտե շաղախով L15-9-1 մ2 1.40 0.20 Շաղախ սվաղի մ3 0.0175 

80 Առաստաղի բարձրորակ ցեմենտե սվաղ L15-10 մ2 1.60 0.22 Շաղախ սվաղի մ3 0.0256 

81 
Առաստաղի բարորակ սվաղ ցեմենտե 

շաղախով 
L15-10-1 մ2 1.41 0.20 Շաղախ սվաղի մ3 0.0184 

82 Հարթ շեպերի սվաղում ցեմենտե շաղախով L15-11 մ2 3.03 0.24 Շաղախ սվաղի մ3 0.042 

83 
Ճակատների բարձրորակ սվաղ ցեմենտե 

շաղախով 
L15-12 մ2 1.54 0.16 Շաղախ սվաղի մ3 0.0246 

84 
Արտաքին շեպերի բարձրորակ սվաղ 

ցեմենտե շաղախով 
L15-13 գծմ 0.96 0.03 

Շաղախ սվաղի (20սմ շեպի 

լայնության դեպքում) 
մ3 0.007 

85 
Պատի սվաղ ցեմենտե շաղախով 

երեսապատման համար 
L15-14 մ2 1.29 0.19 Շաղախ սվաղի մ3 0.014 

86 Պատերի բարձրորակ յուղաներկում L15-15 մ2 1.31 0.02 

Յուղաներկ կգ 0.251 

Օլիֆ կգ 0.128 

Ծեփամածիկ կգ 0.794 

Ձմռնիտե թուղթ մ2 0.0088 

87 Առաստաղի բարձրորակ յուղաներկում L15-16 մ2 1.34 0.04 

Յուղաներկ կգ 0.275 

Օլիֆ կգ 0.143 

Ծեփամածիկ կգ 0.92 

Ձմռնիտե թուղթ մ2 0.0088 

88 Հատակների բարձրորակ յուղաներկում L15-17 մ2 1.31 0.003 

Յուղաներկ կգ 0.238 

Օլիֆ կգ 0.118 

Ծեփամածիկ կգ 0.823 

Ձմռնիտե թուղթ մ2 0.0088 

89 Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսով L15-18 մ2 1.30 0.03 

Լատեքս կգ 0.395 

Ծեփամածիկ կգ 0.79 

Գուաշ մլ 6.6 

Ձմռնիտե թուղթ մ2 0.0088 

90 Պատերի բարորակ ներկում լատեքսով L15-18-1 մ2 1.07 0.02 

Լատեքս կգ 0.395 

Ծեփամածիկ կգ 0.5 

Գուաշ մլ 6.6 



102 

 

Ձմռնիտե թուղթ մ2 0.0084 

91 Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքսով L15-19 մ2 1.33 0.03 

Լատեքս կգ 0.395 

Ծեփամածիկ կգ 0.92 

Գուաշ մլ 6.6 

Ձմռնիտե թուղթ մ2 0.0088 

92 Առաստաղի բարորակ ներկում լատեքսով L15-19-1 մ2 1.08 0.03 

Լատեքս կգ 0.395 

Ծեփամածիկ կգ 0.55 

Գուաշ մլ 6.6 

Ձմռնիտե թուղթ մ2 0.0084 

93 Պաստառների սոսնձում L15-20 մ2 0.97 0.003 

Պաստառ մ2 1.12 

Ծեփամածիկ կգ 0.5 

Սոսինձ կգ 0.0292 

94 Պաստառների սոսնձում` ներկելով L15-21 մ2 1.69 0.003 

Պաստառ մ2 1.12 

Ծեփամածիկ կգ 0.5 

Սոսինձ կգ 0.0292 

Ներկ կգ 0.25 

95 Ճակատների բարձրորակ ներկում L15-22 մ2 1.42 0.03 

Ճակատի ներկ կգ 0.395 

Ծեփամածիկ կգ 0.79 

Գուաշ մլ 6.6 

Ձմռնիտե թուղթ մ2 0.0088 

96 Պատերի/առաստաղների  կրաներկում L15-23 մ2 0.29 0.001 
Կիր կգ 0,165/0,183 

Գուաշ` ըստ անհրաժեշտության մլ 6.6 

97 Պատերի երեսապատում խեցեսալերով L15-24 մ2 4.17 0.06 

Խեցեսալեր մ2 1.02 

Սոսինձ կգ 5.0 

Պրոֆիլ անկյունային սալիկի գծմ 
համաձայն  

նախագծի 

98 Դեկորատիվ սվաղ կոլերային "Կոռոյեդ"  L15-25 մ2 2.75 0.03 

Դեկորատիվ սվաղ  կոլերային 

"Կոռոյեդ" 2մմ CERESIT   
կգ 2.7 

Նախաներկ CERESIT CT16 լ 0.5 

99 

Մետաղական  մակերևույթների 

(բացառությամբ տանիքների) 

յուղա/հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ  

Լ15-26 մ2 1.02 0.001 

Յուղա/hակակոռոզիոն ներկ կգ 0.244 

Օլիֆ կգ 0.029 

100 
Պատերի, առաստաղների սվաղ 

գիպսոնիտով 
L15-27 մ2 1.39 0.11 

Գիպսոնիտ (յուր.1սմ հաստ. 

դեպքում) 
կգ 11 

101 Մայթի բետոնե սալիկների տեղադրում L16-1 մ2 1.88 0.45 
Բետոնե սալիկներ մ2 1.0 

Ցեմենտե շաղախ մ3 0.015 

102 
Սանտեխնիկայի և ջեռուցման սարքերի 

տեղադրում 
L17-1 1սարք* 4.46 0.52  Սարքեր համաձայն նախագծի 

103 
Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 

 80*200, 100*200սմ չափերով  
L27-1 գծմ 0,99/1,19 0.02 

Եզրաքարեր  գծմ 1.0 

Խիճ (80/100/150/180սմ եզրաքարերի մ3 0,0416/0,0455/ 
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                    ուղիղ գծով/կորաձև լայն.դեպքում) 0,0553/0,0631 

Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում  

 150*300, 180*300սմ չափերով      

                   ուղիղ գծով/կորաձև 

2,59/3,21 0.02 
Բետոն M200 (80/100/150/180սմ 

եզրաքարերի լայն.դեպքում) 
մ3 

0,048/0,05/0,055/ 

0,058 

104 

Բնական քարից  եզրաքարերի տեղադրում  

80*200, 100*200սմ չափերով  

                     ուղիղ գծով/կորաձև  

L27-2 
գծմ 

1,98/2,77 0.02 

Եզրաքարեր  գծմ 1.0 

Խիճ (80/100/150/180սմ եզրաքարերի 

լայն.դեպքում) 
մ3 

0,0416/0,0455/ 

0,0553/0,0631 

Բնական քարից  եզրաքարերի տեղադրում   

150*300, 180*300սմ չափերով      

                 ուղիղ գծով/կորաձև 

3,17/3,96 0.0200 
Բետոն M200 (80/100/150/180սմ 

եզրաքարերի լայն.դեպքում) 
մ3 

0,048/0,05/0,055/ 

0,058 

 

Ծանոթություն 

*Սարք է համարվում  զուգարանակոնքեր, լոգնոցներ, լվացարանները   խառնիչի հետ միասին, ջեռուցման մարտկոցներ ու  նմանատիպ սարքեր, 

էլեկտրական  և գազային ջրատաքացուցիչներ: 
Սարքի տեղադրման աշխատավարձը նախատեսված է առանց խողովակաշարերի տեղադրման:» 
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²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ   

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü    

30 ÑáõÝÇëÇ 2022Ã.                        N 230-² 

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 

30.06.2022Ã. »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»Ý½Ç³` 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 
§èàô²È ÞÆÜ¦ êäÀ ²Ð, 

Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ßñç³Ý, ·. ²ÏÝ³µ»ñ¹ 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 

¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

2 
§¼³Ý·»½áõñ¦ êäÀ                                                         

ù. ´»ñÓáñ, 4-ñ¹ Ã³Õ. ïáõÝ 61 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
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²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ   

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü    

30 ÑáõÝÇëÇ 2022Ã.                        N 231-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 
ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  ´Ü²¶²ì²èÆ ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ¸²¸²ðºòØ²Ü Ø²êÆÜ 

 

 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñáÕ 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 30.06.2022Ã. »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 

§Þ²Üîº¦ êäÀ                                                           

ù. Ø³ñïáõÝÇ,  

êï»÷³ÝÛ³Ý 8 

ÞÆ-1220 

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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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2022 թվականի հունիսի 21-ի 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ 

ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈՒԼԻՍԻ 20-Ի ԹԻՎ 18/Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ  

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 72-Ն 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

րդ հոդվածը` 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ` 

 
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության 2009 

թվականի հուլիսի 20-ի «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսգրքի 481-րդ հոդվածի, 158-րդ 

հոդվածի 12-րդ և 19-րդ մասերով, 169-րդ, 1699-16913-րդ, 16915-րդ, 16917, 1702-

1704-րդ, 1706-1709-րդ, 17012-րդ հոդվածներով, ինչպես նաև 1691-րդ, 1695-րդ, 

1697-րդ հոդվածներով, 1982-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով (հարկային և 

պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների իրավախախտումների 

մասով) ու 165-րդ, 1821-րդ հոդվածներով (հարկային մարմնին վերապահված 

իրավասությունների շրջանակներում) նախատեսված վարչական իրավա-

խախտումների վերաբերյալ արձանագրության և վարչական իրավախախ-

տումների գործերի վերաբերյալ որոշման հատուկ համարակալված ձևերը 

հաստատելու մասին» թիվ 18/Ն հրամանը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                        Դ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

 

2022 թվականի հունիսի 21 

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

       

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում      Քաղաքացիական գործ  ԸԻԴ/0652/02/21 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/0652/02/21 

Նախագահող դատավոր`  Ռ. Ջհանգիրյան 

Դատավորներ՝                     Մ. Ավանեսյան          

                                                 Ն. Գրիգորյան 

             

ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

  ք.Ստեփանակերտ                                                       15 հունիսի 2022թ. 

 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը  (այսուհետ` 

Գերագույն    դատարան)` վճռաբեկության կարգով.  

 

նախագահությամբ՝                             Ն. Նարիմանյանի  

 մասնակցությամբ՝ դատավորներ     Ի. Կարապետյանի 

 Հ.  Աբրահամյանի 

 Գ. Գրիգորյանի 

 Հ.  Խաչատրյանի 

                                                                                              

քննելով ըստ հայցի Մհեր Գրիգորիի Բալայանի ընդդեմ «Լուսակերտ» 

ՍՊ ընկերության՝ հրամանն անվավեր ճանաչելու, նախկին աշխատանքում 

վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի ժամանակահատվածի համար 

գումար բռնագանձելու պահանջների մասին քաղաքացիական գործով 

Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2022 թվականի ապրիլի 

23-ի «Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու մասին» որոշման դեմ 

պատասխանողի ներկայացուցիչ Ռ.Ավանեսյանի վճռաբեկ բողոքը,  

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 
 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը 

Մհեր Գրիգորիի Բալայանի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Հայրապետյանը 

2021 թվականի ապրիլի 26-ին հայց է ներկայացրել Արցախի 

Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան 

(այսուհետ՝ Առաջին ատյանի դատարան) ընդդեմ «Լուսակերտ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ, նաև՝ 

Ընկերություն)՝ աշխատանքային իրավունքների խոչընդոտները վերացնելուն 

պարտավորեցնելու, սկսած 27.09.2020 թվականից մինչև դատական ակտի 

օրինական ուժի մեջ մտնելը հարկադիր պարապուրդի ողջ գումարը, ինչպես 

նաև արձակուրդային գումարը բռնագանձելու մասին  պահանջներով:  

Առաջին ատյանի դատարանի (դատավոր Լ.Աղաբեկյան) 2021 թվականի 

ապրիլի 28-ի որոշմամբ հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և հրավիրվել 

նախնական դատական նիստ 2021 թվականի հունիսի 2-ին:  

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի մայիսի 13-ի որոշմամբ 

քաղաքացիական գործն ընդունվել է դատավոր Ն.Հովհաննիսյանի վարույթ և 

հրավիրվել նախնական դատական նիստ 2021 թվականի հունիսի 30-ին:  

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի հուլիսի 5-ի որոշմամբ 

պատասխանողի ներկայացուցիչ Ռաֆիկ Ավանեսյանի միջնորդությունը՝ 

«Լուսակերտ» ՍՊԸ-ի նախկին տնօրեն Բորիս Դոլուխանյանին երկրորդ 

պատասխանող ներգրավելու մասին, մերժվել է:  
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Հայցվորի ներկայացուցիչը 2021 թվականի հուլիսի 21-ին հայց է 

ներկայացրել ընդդեմ «Լուսակերտ» ՍՊԸ՝ «Լուսակերտ» ՍՊԸ տնօրենի 2021 

թվականի հունվարի 26-ի թիվ 18 հրամանն անվավեր ճանաչելու, հայցվորին 

նախկին աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի գումար 

բռնագանձելու մասին պահանջներով: 

2021 թվականի հուլիսի 23-ին քաղաքացիական գործերը միացվել են մեկ 

վարույթում և գործին շնորհվել է ԸԻԴ/0652/02/2021  համարը: 

Առաջին ատյանի դատարանի (դատավոր Ն.Հովհաննիսյան) 2022 

թվականի մարտի 15-ի վճռով աշխատանքային իրավունքների խոչընդոտները 

վերացնելուն պարտավորեցնելու, սկսած 27.09.2020 թվականից մինչև 

դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելը հարկադիր պարապուրդի ողջ 

գումարը, ինչպես նաև արձակուրդային գումարը բռնագանձելու պահանջների 

մասով քաղաքացիական գործի վարույթը կարճվել է՝ ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 6-րդ կետով սահմանված 

(հայցից հրաժարվելու) հիմքով, իսկ հրամանն անվավեր ճանաչելու, նախկին 

աշխատանքում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի 

ժամանակահատվածի համար գումար բռնագանձելու պահանջների մասով 

հայցը բավարարվել է մասնակի: Վճռվել է. 1) Ընկերության տնօրենի 2021 

թվականի հունվարի 26-ի թիվ 18 հրամանը ճանաչել անվավեր, 2) 

Ընկերությունից հօգուտ Մ.Բալայանի բռնագանձել Ընկերության ապրանքային 

պահեստի պահեստապետի հաստիքի համար նախատեսված միջին 

աշխատավարձը հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի 

համար` սկսած 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ից մինչև դատական ակտի 

օրինական ուժի մեջ մտնելու օրը, 3) Ընկերությունից հօգուտ Մ.Բալայանի 

բռնագանձել Ընկերության էներգետիկ ծառայության հնոցապանի հաստիքի 

համար նախատեսված միջին աշխատավարձը հարկադիր պարապուրդի 

ամբողջ ժամանակահատվածի համար` սկսած 2020 թվականի սեպտեմբերի 

28-ից մինչև դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու օրը, 4) 

Ընկերությանը պարտավորեցնել Մ.Բալայանին վճարել հատուցում՝ 

Ընկերության ապրանքային պահեստի պահեստապետի հաստիքի համար 

նախատեսված միջին աշխատավարձի չափով, 5) Ընկերությանը 

պարտավորեցնել Մ.Բալայանին վճարել հատուցում՝ Ընկերության էներգետիկ 

ծառայության հնոցապանի հաստիքի համար նախատեսված միջին 

աշխատավարձի չափով: 

Նշված վճռի դեմ պատասխանողի ներկայացուցիչ Ռ.Ավանեսյանը 2022 

թվականի ապրիլի 14-ին ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք` խնդրելով բեկանել 

Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը և քաղաքացիական գործի վարույթը 

կարճել կամ գործը վերադարձնել նույն դատարան՝ նոր քննության: 

Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ՝ 

Վերաքննիչ դատարան) 2022 թվականի ապրիլի 23-ի որոշմամբ վերաքննիչ 

բողոքը վերադարձվել է այն պատճառաբանությամբ, որ պատասխանող 

ընկերության տնօրեն Ս.Ավետիսյանը փաստաբան Ռ.Ավանեսյանին լիազորել 

է ընկերության անունից բողոքարկելու դատական ակտերը, սակայն 

Ս.Ավետիսյանի պաշտոնեական կարգավիճակը հավաստող որևէ 

փաստաթուղթ գործի նյութերում չկա և այն չի ներկայացվել նաև վերաքննիչ 

բողոքին կից: 

Նշված որոշման դեմ 2022 թվականի մայիսի 10-ին պատասխանողի 

ներկայացուցիչ Ռ.Ավանեսյանը փոստային ծառայության միջոցով բերել է 

վճռաբեկ բողոք, որը Գերագույն դատարան մուտք է գործել 2022 թվականի 

մայիսի 13-ին:  

Վճռաբեկ բողոքը և քաղաքացիական գործը Գերագույն դատարանի 

դատական կազմին են հանձնվել 2022 թվականի մայիսի 18-ին: 
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Գերագույն դատարանի 2022 թվականի մայիսի 25-ի որոշմամբ վճռաբեկ 

բողոքն ընդունվել է վարույթ: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

 

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի և հիմնավորումների 

սահմաններում. 

Վերաքննիչ դատարանը թույլ է տվել նյութական և դատավարական 

իրավունքների նորմերի խախտումներ, որոնք հանգեցրել են գործի սխալ 

լուծմանը: 

Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԱՀ Սահմանադրության 6-րդ, 61-րդ 

և 63-րդ հոդվածների, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատություն-

ների պաշտպանության մասին»  եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-

ին մասի և 13-րդ հոդվածի, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները, հաշվի չի առել ԱՀ 

Գերագույն դատարանի՝ թիվ ՎԿ-2975/03/21 վճարման կարգադրության 

գործով, ինչպես նաև այլ քաղաքացիական գործերով կայացված 

որոշումներում անձի իրավունքների ու ազատությունների դատական 

պաշտպանության իրավունքի երաշխավորման սահմանադրաիրավական 

սկզբունքների վերաբերյալ տված մեկնաբանությունները: 

Նշված պնդումը բողոքաբերը հիմնավորել է հետևյալ փաստարկներով.  

Շարադրելով վերը նշված իրավական նորմերի բովանդակությունը, 

բողոքաբերը նշել է, որ Առաջին ատյանի դատարան ներկայացրած 

հայցադիմումի պատասխանին կցվել է նաև «Լուսակերտ» ՍՊԸ-ի գործադիր 

տնօրեն Ս.Ավետիսյանի կողմից տրված լիազորագիրը, որը ստորագրված է 

նրա կողմից և հաստատված  ՍՊԸ-ի կնիքով: Առաջին ատյանի դատարանը, 

քաղաքացիական գործով նշանակված դատական նիստում պարզելով 

ներկայացուցչի ինքնությունը, հրապարակել է տրված լիազորագիրը և 

գտնելով, որ լիազորագիրը տրված է օրենքով սահմանված կարգով, թույլա-

տրել է ներկայացուցչին մասնակցել քաղաքացիական գործի քննությանը:  

Բողոքաբերը գտել է, որ Վերաքննիչ դատարանի կողմից ներկայացված 

պահանջն (լիազորողի պաշտոնեական կարգավիճակը հավաստող ապացույց 

ներկայացնելու վերաբերյալ) ակնհայտ անհիմն է, որով խախտվել են 

Սահմանադրությամբ և այլ իրավական ակտերով ամրագրված իրենց 

իրավունքները: 

Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը բողոքաբերը, շարադրելով ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ 

մասերի բովանդակությունը, հիմնավորել է նրանով, որ ստորադաս 

դատարանի դատական ակտով առերևույթ թույլ է տրվել դատական սխալ և 

հաշվի առնելով, որ Գերագույն դատարանը նման փաստական 

հանգամանքներով նախկինում իրավական դիրքորոշում չի արտահայտել՝ 

գտել է, որ կազմակերպության անունից նրա գործադիր մարմնի ղեկավարի 

կողմից լիազորագրի տրման կարգի վերաբերյալ Գերագույն դատարանի 

որոշումն էական նշանակություն կունենա օրենքի միատեսակ կիրառության 

համար, քանի որ բողոքում բարձրացված հարցերը հենց այդ նպատակն են 

հետապնդում, և բողոքարկվող դատական ակտի կապակցությամբ առկա է 

իրավունքի զարգացման խնդիր:   

Ելնելով վերոգրյալից՝ բողոքաբերը խնդրել է վճռաբեկ բողոքն ընդունել 

վարույթ, վերացնել Վերաքննիչ դատարանի 23.04.2022թ. որոշումը:  

  

3. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները 

Սույն վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը պայմանավորված է 

բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ Գերագույն դատարանի որոշման` 
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օրենքի միատեսակ կիրառության համար էական նշանակություն ունենալու և 

առերևույթ թույլ տրված դատական սխալի առկայության հանգամանքներով 

(ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին և 2-րդ կետեր):  

Գերագույն դատարանը, վերանայելով Վերաքննիչ դատարանի 

բողոքարկված որոշումը,  գտնում է, որ բողոքը պետք է բավարարել և 

վերացնել որոշումը՝  հետևյալ պատճառաբանությամբ.   

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության (այսուհետ՝ 

Սահմանադրություն) 61-րդ և 63-րդ հոդվածների 1-ին մասերը սահմանում են 

յուրաքանչյուրի՝ իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ 

դատական պաշտպանության, անկախ և անաչառ դատարանի կողմից իր 

գործի արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ ժամկետում քննության 

իրավունքներ: 

Ըստ Սահմանադրության 74-րդ հոդվածի՝ հիմնական իրավունքները և 

ազատությունները տարածվում են նաև իրավաբանական անձանց վրա 

այնքանով, որքանով այդ իրավունքները և ազատություններն իրենց էությամբ 

կիրառելի են դրանց նկատմամբ:  

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպա-

նության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) 6-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք, երբ որոշվում են նրա 

քաղաքացիական իրավունքներն ու պարտականությունները կամ նրան 

ներկայացված ցանկացած քրեական մեղադրանքը, ունի օրենքի հիման վրա 

ստեղծված անկախ և անաչառ դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետում 

արդար և հրապարակային դատաքննության իրավունք: 

ԱՀ դատական օրենսգրքի՝ «Դատարանի խնդիրները» վերտառությամբ 

5-րդ հոդվածի համաձայն՝ արդարադատություն և օրենքով նախատեսված այլ 

լիազորություններ իրականացնելիս դատարանն ապահովում է անձի՝ 

Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության վավերացրած միջազգային 

պայմանագրերով և օրենքով նախատեսված իրավունքների և ազատություն-

ների, պետության և հասարակության շահերի պաշտպանությունը: 

Վերլուծելով վերոնշյալ իրավական նորմերը, Գերագույն դատարանը 

հարկ է համարում արձանագրել, որ քաղաքացիական դատավարությունը 

կոչված է ծառայելու քաղաքացիական գործերով իրականացվող 

արդարադատության նպատակներին և խնդիրներին, իսկ քաղաքացիական 

դատավարության խնդիրներից է քաղաքացիական գործերի ճիշտ ու 

ժամանակին քննումն ու լուծումը (քաղաքացիների, իրավաբանական 

անձանց... խախտված կամ վիճարկվող իրավունքների, ազատությունների և 

օրինական շահերի պաշտպանության նպատակով): 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է նաև, որ անձի՝ արդյունավետ 

դատական պաշտպանության  ու գործը ողջամիտ ժամկետում քննելու 

իրավունքներն արդար դատաքննության իրավունքի անբաժանելի տարրերն 

են, և ինչպես դատարանում հայց հարուցելու իրավունքը, որը 

հնարավորություն է տալիս օգտվելու Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին 

կետում նախատեսված մյուս երաշխիքներից, այնպես էլ՝ բուն 

դատավարությունն ու դրա ընթացքը՝ կողմերին երաշխավորող 

դատավարական իրավունքներով ու պարտականություններով, պետք է լինեն 

այնպես հավասարակշռված, որ չխախտեն այդ իրավունքի էությունը: 

Դատական պաշտպանության արդյունավետ իրականացման և գործը 

ողջամիտ ժամկետում քննելու իրավունքների ապահովմամբ միայն կարող է 

իրականացվել իրավունքի գերակայությունը: 

Գերագույն դատարանն փաստում է, որ ԱՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված են բավարար իրավական կառուցակարգեր և ընթացակարգեր 

Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու հիմնական իրավունքների (այդ 
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թվում՝ արդար դատաքննության) և ազատությունների արդյունավետ 

իրականացման համար: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքի 

քննության շրջանակներում Գերագույն դատարանի պարզմանը ենթակա են 

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

արդյոք վերադարձրել վերաքննիչ բողոքը, պահանջելով պատասխանողի 

ներկայացուցչի վերաբերյալ լրացուցիչ փաստաթղթեր, 2) վճռաբեկ բողոքում 

չնշված, բայց ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 230.4-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով (դատական ակտի բեկանման անվերապահ հիմքեր) 

նախատեսված հիմքի (հիմքերի) առկայության դեպքում Գերագույն 

դատարանը պարտավո՞ր է արդյոք անդրադառնալ այդ հիմքին՝ դուրս գալով 

վճռաբեկ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններից, և այդ հիմքով 

վերացնել կամ բեկանել դատական ակտը:   

Գերագույն դատարանը նախկինում իր կայացրած որոշումներում 

փաստել է, որ «Սահմանադրության և Կոնվենցիայի համապատասխան 

հոդվածներով ամրագրված՝ անձի դատական պաշտպանության իրավունքի 

կարևոր բաղադրիչներից մեկը դատական ակտերի բողոքարկման իրավունքն 

է: Բողոքարկման ինստիտուտն իրավական միջոց է, որը հնարավորություն է 

տալիս որոշակի ընթացակարգի միջոցով գործնականում ապահովել 

դատական սխալների բացահայտումը և ուղղումը, դրանով իսկ նպաստելով 

արդարադատության նպատակների իրականացմանը»: Միաժամանակ 

Գերագույն դատարանն արձանագրել է, որ դատական ակտը վերաքննության 

կարգով բողոքարկելու իրավունքը չի կարող համարվել բացարձակ իրավունք, 

այն կարող է անհրաժեշտության դեպքում ենթարկվել ողջամիտ և իրավաչափ 

սահմանափակումների, այդ իրավունքի իրացումն օբյեկտիվորեն ունի 

որոշակի սահմաններ և շրջանակներ: Դրանք են՝ այն դեպքերը, երբ օրենսդիրը 

սահմանափակումներ է նախատեսել վերաքննիչ բողոք բերելու համար (ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 218-րդ հոդված), ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 217-րդ հոդվածի 4-րդ մասով 

սահմանված դեպքերը (միջանկյալ դատական ակտի դեմ վերաքննիչ բողոք 

կարող է բերվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում), վերաքննիչ 

բողոքի ձևը և բովանդակությունը պահպանված չլինելու դեպքերը, ինչպես 

նաև ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 223-րդ հոդվածով 

նախատեսված այլ դեպքեր (տե´ս, օրինակ, ԸԻԴ/0720/02/21՝ ըստ հայցի 

Ա.Գասպարյանի ընդդեմ ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության՝ 3.600.000 

ՀՀ դրամ՝ որպես պատճառված վնասի գումար, բռնագանձելու պահանջի մա-

սին քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի 22.02.2022թ. որոշումը): 

Սույն վճռաբեկ բողոքի քննության շրջանակներում Գերագույն 

դատարանը ևս պետք է անդրադառնա վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելը 

կարգավորող իրավական նորմերին: 

Այսպես՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 220-րդ 

հոդվածը սահմանում է վերաքննիչ բողոքի վավերապայմանները, այն է՝ 

վերաքննիչ բողոքի ձևը, բովանդակությունը, բողոքին կցվող փաստաթղթերի 

ցանկը, իսկ նույն օրենսգրքի 223-րդ հոդվածը սահմանում է վերաքննիչ բողոքը 

վերադարձնելու հիմքերը: Ընդ որում, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 220-րդ հոդվածը, ի թիվս այլ պահանջների, սահմանում է, որ 

վերաքննիչ բողոքը ստորագրում է բողոք բերող անձը կամ նրա 

ներկայացուցիչը: Ներկայացուցչի լիազորությունները հավաստվում են նույն 

օրենսգրքով սահմանված կարգով (հոդվածի 3-րդ մաս): Իսկ ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-

ին կետի համաձայն՝ վերաքննիչ բողոքը վերադարձվում է, եթե չեն 

պահպանվել նույն օրենսգրքի 220-րդ հոդվածի պահանջները: 
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ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի 1-

ին մասի համաձայն՝ վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու հիմքերի 

բացակայության դեպքում բողոք բերելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո 

վերաքննիչ դատարանը կայացնում է վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելու 

մասին որոշում:...: 

Վերը նշված դրույթների վերլուծության արդյունքում Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է, որ բացի ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 223-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերից 

օրենսդիրը չի նախատեսել վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու այլ դեպքեր: 

Որպեսզի պարզվի, թե Վերաքննիչ դատարանի բողոքարկված որոշումն 

օրինական և հիմնավորված է, թե՝ ոչ, Գերագույն դատարանը հարկ է 

համարում անդրադառնալ դատական ներկայացուցչության իրավական 

ինստիտուտը կարգավորող նորմերին: 

Նշված ինստիտուտը կարգավորվում է ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի՝ «Ներկայացուցչություն» վերտառությամբ 20-րդ գլխով (հոդվածներ 

318-325-րդ) և ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ գլխով 

(հոդվածներ 34-38): 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 318-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ մեկ անձի (ներկայացուցչի) կողմից ուրիշ անձի (ներկայացվողի) 

անունից լիազորագրի, օրենքի կամ դրա համար լիազորված պետական 

մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ակտի վրա հիմնված 

լիազորությունների ուժով կնքված գործարքը քաղաքացիական իրավունքներ 

և պարտականություններ է ստեղծում, փոփոխում ու դադարեցնում է 

անմիջականորեն ներկայացվողի համար:...:  

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 2-

րդ և 3-րդ մասերի համաձայն՝ դատարանում իրավաբանական անձանց 

գործերը վարում են օրենքով կամ կանոնադրությամբ վերապահված 

լիազորությունների սահմաններում գործող նրանց մարմինները կամ 

ներկայացուցիչները: Իրավաբանական անձանց ղեկավարները կամ նրանց 

կանոնադրությանը համապատասխան՝ իրավաբանական անձի շահերը 

ներկայացնելու իրավունք ունեցող այլ անձինք դատարան են ներկայացնում 

իրենց պաշտոնեական կարգավիճակը կամ լիազորությունները հավաստող 

փաստաթղթեր: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ դատարանում ներկայացուցիչ կարող է լինել դատարանում գործը 

վարելու պատշաճ ձևակերպված լիազորություն ունեցող ցանկացած 

գործունակ քաղաքացի, բացառությամբ «Փաստաբանության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածով նախատեսված 

դեպքերի: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի՝ «Ներկայացուցչի 

լիազորությունների ձևակերպումը և հաստատումը» վերտառությամբ 36-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կազմակերպության անունից լիազորագիրը 

տրվում է նրա գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ կանոնադրությամբ 

կազմակերպությունը առանց լիազորագրի ներկայացնելու իրավասություն 

ունեցող անձի ստորագրությամբ՝ կազմակերպության կնիքի դրոշմամբ: 

Նշված իրավական նորմը համահունչ է ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի    321-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված նորմին, համաձայն 

որի՝ իրավաբանական անձի անունից լիազորագիրը տրվում է նրա ղեկավարի 

կամ դրա համար նրա կանոնադրությամբ լիազորված մեկ այլ անձի 

ստորագրությամբ՝ այդ կազմակերպության կնիքի դրոշմամբ: 

Մեկնաբանելով վերոնշյալ նորմերը, Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է, որ քաղաքացիական դատավարությունում դատական 

ներկայացուցչություն իրականացնելու համար ներկայացուցիչը պետք է 
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ունենա օրենքով սահմանված կարգով տրված լիազորություն, ինչն իր հերթին 

հնարավորություն կտա ներկայացուցչին ապահովելու ԱՀ Սահմանադրու-

թյամբ երաշխավորված` ներկայացվողի դատական պաշտպանության 

իրավունքը: Ըստ այդմ էլ` Գերագույն դատարանը գտնում է, որ յուրաքանչյուր 

գործով դատարանները պետք է պարզեն դատավարական գործողություններ 

իրականացնելու hամար անձին տրված լիազորագրի պատշաճ ձևակերպված 

լինելու հանգամանքը (արդյո՞ք այն տրվել է օրենքով սահմանված կարգով, 

արդյո՞ք պահպանված է լիազորագրի գործողության ժամկետը և այլն): 

Հետևաբար բոլոր այն դեպքերում, երբ դատարանը պարզում է, որ 

դատավարական գործողություններ իրականացնելու համար տրված 

լիազորագիրը ներկայացվել է օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ, կամ 

դադարել է լիազորագրի գործողության ժամկետը, ապա դատարանն 

իրավասու է կիրառելու դրանից բխող դատավարական հետևանքները: 

Գերագույն դատարանն ընդգծում է, որ իրավաբանական անձի անունից 

դատարանում գործը կարող են վարել օրենքով սահմանված կարգով կամ այդ 

իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ իրավաբանական անձը 

ներկայացնելու լիազորությամբ օժտված անձինք։ Ընդ որում, ի պաշտոնե 

ներկայացուցիչն իր հերթին իրավունք ունի դատարանում գործի վարումը 

հանձնարարել իր կողմից որպես ներկայացուցիչ ընտրված այլ անձի 

(անձանց)՝ պահպանելով տվյալ ներկայացուցչին լիազորագրի տրման 

օրենքով սահմանված ձևը և կարգը: Ըստ այդմ էլ, իրավաբանական անձի 

անունից դատարանում գործը վարելու համար փաստաբանին հասարակ 

գրավոր ձևով լիազորագիրն իրավասու է տալ օրենքով կամ տվյալ 

իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ իրավաբանական անձը 

ներկայացնելու լիազորությամբ օժտված անձը:  

Գերագույն դատարանն արձանագրում է նաև, որ գործին մասնակցող 

անձինք դատական ակտն իրավասու են բողոքարկելու ինչպես անձամբ, 

այնպես էլ ներկայացուցչի միջոցով՝ օրենքով սահմանված կարգով տրված և 

ձևակերպված լիազորագրի հիման վրա: Գերագույն դատարանը գտնում է, որ 

երբ վերաքննիչ բողոքը ստորագրում է ի պաշտոնե ներկայացուցիչը, ապա 

պետք է ներկայացվի կարգավիճակը հավաստող պատշաճ ապացույց, իսկ եթե 

վերաքննիչ բողոքն իրավաբանական անձի անունից ստորագրում է 

ներկայացուցիչը, ապա պատշաճ պետք է լինի լիազորագիրը, որի 

պարագայում լիազորագիր տվող անձի կարգավիճակը հավաստող 

ապացույցի ներկայացված չլինելը չի կարող հիմք հանդիսանալ լիազորագրի 

իսկությունը կասկածի տակ դնելու և լիազորված անձի լիազորությունները 

չճանաչելու համար, քանի որ գործում է փաստաթղթերի հավաստիության 

կանխավարկածը (դատարան ներկայացված տվյալները, տեղեկությունները 

համարվում են հավաստի, քանի դեռ հակառակը չի ապացուցվել)։ 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ դատավարական կողմի՝ 

դատարանում գործը վարելու լիազորագիր ներկայացնելու դեպքում 

դատարանը, ինչպես նաև դատավարական կողմը, կարող են ստուգել 

ներկայացված լիազորագիրը հավաստիանալու համար արդյոք ներկայացված 

փաստաթուղթը ԼՂՀ  օրենսդրության պահանջներին համապատասխանում է, 

թե՝ ոչ։ Օրենքով սահմանված կարգով չվիճարկված և անվավեր չճանաչված 

լիազորագիրը լիազորագրում նշված անձին թույլ է տալիս իրականացնելու 

լիազորագրում նշված և օրենքով չարգելված իրավաբանական նշանակություն 

ունեցող և հետևանքներ առաջացնող գործողություններ։ 

Գերագույն դատարանը նման եզրակացության է գալիս նաև վերլուծելով 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 77-րդ և 85-րդ 

հոդվածները: 

Այսպես՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 77-րդ 

հոդվածը, սահմանելով հայցադիմումին ներկայացվող պահանջները, 3-րդ 
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մասում ամրագրում է, որ հայցադիմումն ստորագրում է հայցվորը կամ նրա 

ներկայացուցիչը: Ներկայացուցչի ստորագրած հայցադիմումին կցվում են նրա 

լիազորությունը հավաստող փաստաթուղթը և անձը հաստատող 

փաստաթղթի պատճենը: Նույն բնույթի պահանջն արտացոլված է ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի՝ հայցադիմումի պատասխանը 

ներկայացնելու կարգին վերաբերող 85-րդ հոդվածի 4-րդ մասում, այն է՝ 

պատասխանը ստորագրում է պատասխանողը կամ նրա ներկայացուցիչը: 

Ներկայացուցչի ստորագրած պատասխանին կցվում է նրա՝ պատասխանը 

ստորագրելու լիազորությունը հավաստող փաստաթուղթը: Այսինքն՝ օրենսդի-

րը, բացի լիազորվածի կարգավիճակին վերաբերող փաստաթղթերից, այլ 

փաստաթուղթ ներկայացնելու պահանջ չի սահմանում: Օրենսդրությամբ 

ներկա կարգավորմամբ դատարանի վրա դրված չէ պարտականություն՝ 

ստուգելու, թե արդյոք իրավաբանական անձի կողմից լիազորագիր տվողը 

կարող է ներկայացնել այդ իրավաբանական անձին, թե´ ոչ, ուստի և, տնօրենի 

ներկայացուցչությունն ինքնին տնօրեն լինելու փաստի ուժով պետք է դիտել 

իրավաչափ:  

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ սահմանափակ պատասխանա-

տվությամբ ընկերությունների կառավարման մարմինների իրավասությունը, 

ինչպես նաև նրանց որոշումների ընդունման և ընկերության անունից հանդես 

գալու կարգը սահմանվում են  ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքին (95-104-րդ 

հոդվածներ), «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների 

մասին» ԼՂՀ 20.06.2002թ. օրենքին և ընկերության կանոնադրությանը 

համապատասխան: 

«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ ընկերության ընթացիկ 

գործունեության ղեկավարումն իրականացվում է ընկերության գործադիր 

մարմնի կողմից, նույն օրենքի 43-րդ հոդվածը ընկերության գործադիր մարմնի 

շարքին է դասել գլխավոր տնօրենին, նախագահին և այլոց: Նույն հոդվածի 3-

րդ մասի համաձայն՝ ընկերության գործադիր մարմինը՝ 1) առանց 

լիազորագրի գործում է ընկերության անունից, այդ թվում՝ ներկայացնում է 

նրա շահերը և կնքում գործարքներ, բ) տալիս է լիազորագրեր ընկերության 

անունից ներկայացուցչություն կատարելու իրավունքի համար, այդ թվում՝ 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր, ...: Այսինքն՝ սահմանափակ պա-

տասխանատվությամբ ընկերության տնօրենն իրավասու է տալ լիազորագրեր՝ 

ընկերության անունից ներկայացուցչություն կատարելու համար: 

Այսպիսով, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ եթե բողոքը 

ներկայացվում է ոչ թե գործին մասնակցող անձ-իրավաբանական անձի ի 

պաշտոնե ներկայացուցչի կողմից, այլ  գործին մասնակցող անձ-

իրավաբանական անձի ներկայացուցչի միջոցով, և  բողոքին կցված է 

վերջինիս լիազորությունը հավաստող փաստաթուղթը՝ հասարակ գրավոր 

ձևով տրված լիազորագիրը, ապա տվյալ դեպքում այլևս անհրաժեշտություն 

չկա բողոքին կցելու նաև ներկայացուցչին լիազորագիրը տված՝ գործին 

մասնակցող անձ-իրավաբանական անձի ի պաշտոնե ներկայացուցչի  

լիազորությունները հաստատող՝ նրա կարգավիճակը հավաստող 

համապատասխան փաստաթղթերը: 

Անդրադառնալով սույն գործով քննության ենթակա այն հարցին, թե 

Գերագույն դատարանը պարտավո՞ր է արդյոք անդրադառնալ վճռաբեկ 

բողոքում չվկայակոչած, սակայն դատական ակտի բեկանման անվերապահ 

հիմքին, Գերագույն դատարանն արձանագրում է հետևյալը. 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 230-րդ հոդվածի 7-

րդ մասը և նույն օրենսգրքի 230.1-ին հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում են 

առաջին ատյանի դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ բերված 

վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքներով վերաքննիչ դատարանի կողմից 
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կայացրած որոշումներին ներկայացվող պահանջները, ի թիվս այլնի, 

համապատասխանաբար նշվում է, որ «Վերաքննիչ դատարանի որոշումը 

ստորագրում և կնքում են որոշումը կայացրած դատավորները» և «Վերաքննիչ 

դատարանի որոշման յուրաքանչյուր էջը ստորագրում և կնքում է որոշումը 

կայացրած դատավորը»: Ինչպես նկատելի է՝ ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքով նախատեսված չէ հատուկ նորմ վերաքննիչ 

բողոքը վերադարձնելու մասին որոշման՝ դատավորների կողմից 

ստորագրման կամ կնքման վերաբերյալ: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 3-

րդ մասի համաձայն՝ նույն հոդվածի իմաստով դատական սխալ են 

համարվում 230.4-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերը: 

Իսկ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 230.4-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ դատական ակտը բոլոր դեպքերում 

ենթակա է բեկանման, եթե՝ ..., 3) դատական ակտը ստորագրված կամ կնքված 

չէ այն կայացրած դատավորի կամ դատավորների կողմից: 

Գերագույն դատարանն իր նախկինում կայացրած՝ ԸԻԴ/1062/02/14 քա-

ղաքացիական գործով 2014 թվականի դեկտեմբերի 11-ի որոշմամբ արձա-

նագրել է. «Օրինականության սկզբունքը, որը համընդհանուր է իրավունքի 

բոլոր ճյուղերի համար, ամրագրված է Սահմանադրության մի շարք նորմե-

րում, իսկ ընդհանուր տեսքով` Սահմանադրության 6-րդ հոդվածում, որի 2-րդ 

մասի (ԳԴ՝ ներկայիս Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մաս) համա-

ձայն` պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտո-

նատար անձինք իրավասու են կատարել միայն այնպիսի գործողություններ, 

որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ և օրենքներով: 

Օրինականության սկզբունքը դատարանների համար նշանակում է, որ 

դատարանների բոլոր որոշումները և դատավարական գործողությունները 

պետք է համապատասխանեն ինչպես նյութական, այնպես էլ դատավարական 

իրավունքի նորմերին, այսինքն` օրենքին: Այլ կերպ ասած, օրինականության 

սկզբունքը պահանջ է դատարաններին` իրենց գործունեության մեջ 

անշեղորեն ղեկավարվել նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերով, 

առավել բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտերով: 

Օրինականության սկզբունքը ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում /այսուհետ` նաև Օրենսգիրք/ առանձնացված չէ, բայց նրա 

նշանակությունը և ազդեցությունն արտացոլված են Օրենսգրքի բազմաթիվ 

հոդվածներում և այն վերադաս դատարանի համար չափանիշ է ստորադաս 

դատարանի դատական ակտի օրինական և հիմնավորված լինելը ստուգելու 

համար: Այսպես, Օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասն արձանագրում է, որ 

դատարանը վեճերը և այլ գործերը լուծում է Սահմանադրության, օրենքների և 

դրանց համապատասխան ընդունված այլ իրավական ակտերի հիման վրա: 

Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածից նկատելի է, որ դատարանի վճռին ներկայացվող 

հիմնական պահանջներից մեկն օրինականությունն է: Այստեղից բխում է, որ 

յուրաքանչյուր անհիմն վճիռ պետք է անօրինական համարել, իսկ 

անօրինական դատական որոշումը խաթարում է արդարադատության բուն 

էությունը և սասանում դատական իշխանության հեղինակությունը: 

Օրինականության սկզբունքի իրացման երաշխիքներից մեկն էլ 

դատական սխալի վերացումն է: Օրենսգրքի 239-րդ հոդվածով նախատեսված 

վճռաբեկ բողոք բերելու հիմքերից մեկը դատական սխալն է` նյութական կամ 

դատավարական իրավունքի այնպիսի խախտումը, որը կարող էր ազդել 

գործի ելքի վրա: Այդ առումով, օրենսդիրն Օրենսգրքի 241-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասում նշել է այն անվերապահ կամ պարտադիր հիմքերը, որոնց 

առկայության պայմաններում դատական ակտը բոլոր դեպքերում ենթակա է 

բեկանման: Փաստորեն, Օրենսգրքի 241-րդ հոդվածի 2-րդ մասը հրամայական 

բնույթ ունի և անվերապահ է հանդիսանում: 
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Գերագույն դատարանը շեշտում է, որ արդարադատության 

իրականացման տեսանկյունից Օրենսգրքի 241-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 252-

րդ հոդվածի նորմերն չեն հակասում, այլ փոխլրացնում են միմյանց և ամեն 

պարագայում ուղղված են ստորադաս դատարանի կողմից թույլ տրված 

դատական սխալը վերհանելուն և ուղղելուն: 

Այսպիսով, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ վճռաբեկության 

կարգով քաղաքացիական գործերով դատական ակտերի վերանայման 

վարույթը միանշանակ չպետք է կախման մեջ դնել վճռաբեկ բողոքի հիմքերից 

և հիմնավորումներից, քանի որ բողոքարկված դատական ակտով 

քաղաքացիական դատավարության իրականացման սկզբունքների և 

հիմնական կանոնների խախտման փաստերն ինքնըստինքյան կասկածի տակ 

են դնում նման խախտումներով ընդունված դատական ակտի 

օրինականությունը և հիմնավորվածությունը: 

Հետևաբար, բողոքարկված գործով Օրենսգրքի 241-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով նախատեսված հիմքերի /«վճիռը բեկանելու անվերապահ հիմքեր»/ 

առկայության դեպքում Գերագույն դատարանը, խստորեն ղեկավարվելով 

օրինականության գերակայության սկզբունքով և արդարադատության 

վերջնական նպատակին հասնելու համար, դատական ակտի վերանայման 

ընթացքում չպետք է կաշկանդված լինի վճռաբեկ բողոքով:»: 

Գերագույն դատարանը, վերահաստատելով նախկինում արտահայտած 

իրավական դիրքորոշումը, փաստում է, որ անկախ բողոքի հիմքերից և 

հիմնավորումներից՝ դատական ակտը ենթակա է բեկանման, եթե առկա են 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 230.4.-րդ հոդվածով 

սահմանված դատական ակտի անվերապահ բեկանման հիմքերը: 

Գերագույն դատարանի իրավական դիրքորոշումների կիրառումը սույն 

գործի փաստերի նկատմամբ  

Ինչպես հետևում է գործի նյութերից՝ Վերաքննիչ դատարանն իր 2022 

թվականի ապրիլի 23-ի որոշմամբ վերադարձրել է պատասխանողի 

ներկայացուցչի բերած վերաքննիչ բողոքն այն պատճառաբանությամբ, որ 

պետք է ներկայացվեր Ընկերության տնօրեն Ս.Ավետիսյանի (որի անունից՝ 

որպես «Լուսակերտ» ՍՊԸ տնօրեն, լիազորագիր է տրվել ներկայացուցիչ 

Ռ.Ավանեսյանին) կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ, որը չի 

ներկայացվել, հետևաբար վերաքննիչ բողոք ներկայացնելիս չի պահպանվել 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 220-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի պահանջը:  

Գերագույն դատարանը տվյալ դեպքում անհիմն է համարում 

Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգումն այն մասին, որ գործին մասնակցող 

իրավաբանական անձի անունից վերջինիս գործադիր մարմնի ղեկավարի 

կողմից տրված լիազորագրով լիազորված անձի ստորագրությամբ վերաքննիչ 

բողոքը բերելու դեպքում, ի թիվս լիազորագրին ներկայացվող պահանջների, 

պետք է բողոքին կից ներկայացվեն կամ գործում առկա լինեն նաև գործադիր 

մարմնի ղեկավարի պաշտոնեական կարգավիճակը հավաստող 

փաստաթղթերը՝ ելնելով հետևյալից. 

Սույն գործի փաստերի համաձայն՝ «Լուսակերտ» ՍՊԸ տնօրենի անու-

նից «Լուսակերտ» ՍՊԸ կնիքով և Ս.Ավետիսյանի ստորագրությամբ փաստա-

բան Ռ.Ավանեսյանին 2021 թվականի ապրիլի 8-ին երեք տարի ժամկետով 

տրվել է լիազորագիր, որը համապատասխանում է ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքով սահմանված լիազորագրին վերաբերող 

պահանջներին: Նշված լիազորագրով ներկայացուցիչը մասնակցել է Առաջին 

ատյանի դատարանի դատական նիստերին՝ ներկայացնելով Ընկերության 

շահերը: Այսինքն՝ դատարանը թույլատրելի է համարել Ռ.Ավանեսյանի 

մասնակցությունը դատական նիստերին՝ որպես «Լուսակերտ» ՍՊԸ 

ներկայացուցիչ, և որևէ մեկը չի վիճարկում նշված փաստը: Գերագույն 
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դատարանը գտնում է, որ դատարանի կողմից չեն կարող այնպիսի ձևական 

խոչընդոտներ ստեղծվել, որոնց արդյունքում կարող է խախտվել անձանց՝ 

դատական ակտի՝ օրենքով նախատեսված կարգով վերանայման իրավունքը:  

Ինչպես հետևում է Վերաքննիչ դատարանի բողոքարկված որոշման 

ուսումնասիրությունից՝ որոշումը ստորագրված և կնքված չէ դատավոր 

Մ.Ավանեսյանի կողմից, հետևաբար որոշումը ենթակա է վերացման նաև 

դատավորի կողմից որոշումը չստորագրված լինելու հիմքով: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ վճռաբեկ բողոք բերելու հիմքերն են՝ 1) դատական սխալը՝ 

նյութական կամ դատավարական իրավունքի այնպիսի խախտումը, որը 

կարող էր ազդել գործի ելքի վրա:...: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի  և 241-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ նյութական (կամ դատա-

վարական) իրավունքի նորմի խախտումը կամ սխալ կիրառումը վճռի բեկան-

ման հիմք է, եթե հանգեցրել է կամ կարող էր հանգեցնել գործի սխալ լուծման: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 239-րդ, 240-րդ, 241-

րդ հոդվածների բովանդակությունից հետևում է, որ ստորադաս դատարանի 

դատական ակտի բեկանման հիմք են հանդիսանում նյութական և 

դատավարական իրավունքների նորմերի խախտումները, որոնք հանգեցրել 

են կամ կարող են հանգեցնել գործի սխալ լուծման:  

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի համաձայն՝ միջանկյալ դատական ակտերի վերանայումից հետո 

Գերագույն դատարանը մերժում է վճռաբեկ բողոքը՝ դատական ակտը 

թողնելով օրինական ուժի մեջ, կամ կայացնում է նոր դատական ակտ, որն 

օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից: Գերագույն դատարանը 

գտնում է, որ պետք է կայացնել նոր դատական ակտ: 

Այսպիսով, վճռաբեկ բողոքի հիմքի  և դատական ակտի բեկանման 

անվերապահ հիմքի առկայությունը Գերագույն դատարանը դիտում է 

բավարար՝ Վերաքննիչ դատարանի վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու 

մասին 23.04.2022թ. որոշումը վերացնելու համար:  

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 5-

րդ մասի համաձայն՝ որոշումը Գերագույն դատարանի կողմից վերացվելու 

դեպքում բողոքը համարվում է վերաքննիչ դատարանում ընդունված՝ 

սկզբնական ներկայացնելու օրը: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավա-

րության օրենսգրքի  253-րդ հոդվածի 2-րդ մասով`Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Արցախի Հանրապետության 

վերաքննիչ դատարանի 2022 թվականի ապրիլի 23-ի «Վերաքննիչ բողոքը 

վերադարձնելու մասին» որոշումը վերացնել:   

2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից, 

վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: 

  

 

                        

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություն Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 ստորագրություն Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

       

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում       Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1351/02/21 

Նախագահող դատավոր`    Ն.Գրիգորյան 

Դատավորներ`                      Մ.Ավանեսյան  

                                     Կ.Սաղյան 

                 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ 

 

ք.Ստեփանակերտ                          21-ին հունիսի 2022թ. 

 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ` 

Գերագույն դատարան) վճռաբեկության  կարգով. 

 

                                 նախագահությամբ`      Ն.Նարիմանյանի, 

        մասնակցությամբ` դատավորներ       Հ.Աբրահամյանի, 

                                                                            Գ.Գրիգորյանի, 

                                                     Հ.Խաչատրյանի,                                                                                          

                                                                            Ի.Կարապետյանի, 

  

դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով ըստ հայցի Արտակ 

Էդուարդի Ջավադյանի ընդդեմ Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարության ոստիկանության՝ հրամանն անվավեր ճանաչելու, աշխա-

տանքում վերականգնելու և հարկադիր պարապուրդի գումարը բռնագան-

ձելու պահանջով ԸԻԴ/1351/02/21 քաղաքացիական գործով Արցախի Հանրա-

պետության վերաքննիչ դատարանի 2022 թվականի մայիսի 10-ի որոշման դեմ 

հայցվոր Ա.Ջավադյանի ներկայացուցիչ Ռ.Երիցյանի բերած վճռաբեկ բողոքը, 

   

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը 

2021 թվականի օգոստոսի 06-ին Արտակ Էուարդի Ջավադյանն իր 

ներկայացուցիչ Ռոման Երիցյանի միջոցով հայցադիմում է ներկայացրել ԱՀ 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ՝ Առաջին 

ատյանի դատարան) ընդդեմ ԱՀ ներքին գործերի նախարարության 

ոստիկանության` ոստիկանության պետի 22.11.2020թ. թիվ 701-Ա հրամանն 

անվավեր ճանաչելու, աշխատանքում վերականգնելու և 22.11.2020թ.-ից մինչև 

վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահը հարկադիր պարապուրդի գումարը 

գանձելու պահանջով: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի օգոստոսի 09-ի որոշմամբ 

հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ, հարուցվել քաղաքացիական գործ և 

հրավիրվել նախնական դատական նիստ: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2021 թվականի օգոստոսի 30-ի որոշմամբ 

քաղաքացիական գործը նշանակվել է դատական քննության: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2022 թվականի փետրվարի 24-ի վճռով 

հայցը՝ հրամանն անվավեր ճանաչելու և հարկադիր պարապուրդի գումարը 

գանձելու մասով, մերժվել է, իսկ աշխատանքում վերականգնելու մասով՝ 

գործի վարույթը կարճվել՝ հայցից Հայցվորի հրաժարվելու հիմքով: 

Նշված վճռի դեմ 2022 թվականի փետրվարի 24-ին իր ներկայացուցիչ 

Ռ.Երիցյանի միջոցով վերաքննիչ բողոք է բերել հայցվոր Ա.Ջավադյանը: 

Վերաքննիչ բողոքն ու քաղաքացիական գործն Արցախի 
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Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ՝ Վերաքննիչ 

դատարան) դատական կազմին են հանձնվել 2022 թվականի մարտի 01-ին: 

Վերաքննիչ դատարանի 2022 թվականի մարտի 25-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատաքննության: 

Վերաքննիչ դատարանի 2022 թվականի մայիսի 10-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքը մերժվել է. Առաջին ատյանի դատարանի 2022 թվականի 

փետրվարի 24-ի վճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ՝ Վերաքննիչ 

դատարանի պատճառաբանություններով: 

Նշված որոշման դեմ հայցվոր Ա.Ջավադյանի ներկայացուցիչ 

Ռ.Երիցյանը ներկայացրել է վճռաբեկ բողոք: 

Գերագույն դատարանի 2022 թվականի հունիսի 14-ի որոշմամբ 

վճռաբեկ բողոքն ընդունվել է վարույթ: 

Վճռաբեկ բողոքին գրավոր պատասխան չի ներկայացվել: 

 

2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում՝ 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.  

Առաջին ատյանի դատարանը խախտել է «Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ԼՂՀ 

օրենքի   1-ին, 10-րդ, 14-րդ, 26-րդ, 42-րդ, «Ոստիկանությունում ծառայության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 14-րդ, 19-րդ, 42-րդ, 45-րդ հոդվածների, ԸԻԴ/2727/02/20 

քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի 01.06.2021թ., ինչպես նաև 

ԸԻԴ/0399/02/21 քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի 12.01.2022թ. 

որոշումներով արտահայտված (հետագայում ԸԻԴ/0442/02/21 գործով 

12.04.2022թ. որոշմամբ վերահաստատված) նախադեպային դիրքորոշման 

պահանջները, ինչի արդյունքում կայացրել է սխալ դատական ակտ: Իր 

հերթին Վերաքննիչ դատարանը, ակնհայտորեն դուրս գալով վերաքննիչ 

բողոքի հիմքերի ու հիմնավորումների սահմաններից, ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 26-րդ, 230.4-րդ, 229-րդ և 231-րդ հոդվածների 

պահանջների անտեսմամբ կամ սխալ մեկնաբանմամբ կայացրել է անհիմն ու 

սխալ դատական ակտ: 

Նշվածը բողոքաբերը հիմնավորել է հետևյալ կերպ. 

Հայցվորն Առաջին ատյանի դատարան ներկայացրած հայցի հիմքում 

դրել է իրեն «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքի 45-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի սխալ կիրառմամբ ծառայությունից ազատելու 

հետևանքով իր իրավունքը խախտված լինելու պնդումը, իսկ որպես 

իրավունքի խախտման համար պատասխանատվություն կրող 

դատավարական սուբյեկտ դիտարկել Արցախի Հանրապետության ներքին 

գործերի նախարարության ոստիկանությանը: 

Վերաքննիչ դատարանն արձանագրել է, որ ոստիկանության միջին 

խմբի պաշտոն զբաղեցնող անձին ծառայությունից ազատելուն առնչվող 

նյութաիրավական վեճով Առաջին ատյանի դատարան ներկայացված հայցով 

պատասխանատուն համարվում է բացառապես Արցախի Հանրապետության 

ներքին գործերի նախարարը, իսկ ոստիկանությունը, որպես 

նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմին, չունի 

նախարարի իրավասության տիրույթում գտնվող հիշյալ հարցով 

դատավարական պատասխանատվություն կրելու իրավասություն, կամ որ 

նույնն է՝ օժտված չէ դատավարական իրավունակությամբ, ուստի և սույն 

գործով ներկայացված հայցով չի կարող համարվել պատշաճ պատասխանող: 

Գործով նման հիմք ի հայտ գալու պարագայում Վերաքննիչ 

դատարանը, անկախ վերաքննիչ բողոքի հիմքերից և հիմնավորումներից, 

գտել է, որ կամա թե ակամա պարտավոր է բեկանել դատական ակտը և 

մերժել հայցը: Վերը նշվածով պայմանավորված Վերաքննիչ դատարանը չի 
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անդրադարձել վերաքննիչ բողոքում նշված հիմքերին ու հիմնավորումներին: 

Ըստ բողոքաբերի՝ Հայցվորին ծառայությունից ազատելու 

իրավահարաբերության ծագման պահին հենց նշված մարմնի ղեկավարին էր 

պատկանում ծառայողին պաշտոնից ազատելու իրավասությունը, և հրամանն 

ուժի մեջ մտնելուց հետո նշված լիազորությունն Արցախի Հանրապետության 

նախագահի հրամանագրով մեկ այլ մարմնի փոխանցելը դեռ չի նշանակում, 

որ դատական պաշտպանությունը պետք է հայցվի լիազորությունը ստանձնած 

նոր մարմնի դեմ: Հայցվորի համար ընդհանրապես էական չէ, թե ով է լինելու 

իր կողմից Առաջին ատյանի դատարան ներկայացված հայցով 

պատասխանատու սուբյեկտը: Կարևորը կայացված անհատական իրավական 

ակտի անվավերությունը ճանաչելն է: Ավելին, որևէ օրենքով կամ այլ 

նորմատիվ իրավական ակտով Հայցվորի վրա դրված չէ պատասխանող 

սուբյեկտի ճիշտ ընտրության պարտականությունը: Պատասխանողի ճիշտ 

ընտրության հարցին պետք է անդրադառնա գործը քննող դատարանը՝ ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 26-րդ հոդվածով ամրագրված 

դրույթների սահմաններում: Վերջինիս համաձայն՝ դատարանը (ընդ որում, 

օրենսդիրը նկատի չի ունեցել որևէ կոնկրետ դատարան) ինչպես գործի 

նախապատրաստության, այնպես էլ քննության (օրենսդիրն այստեղ ևս չի 

հստակեցրել, թե որ ատյանում քննության մասին է խոսվում օրենքի նշված 

դրույթով) փուլում, պարզելով, որ հայցը հարուցված է ոչ պատշաճ 

պատասխանողի դեմ կարող է. 

1. հայցվորի համաձայնությամբ թույլ տալ, որ հայցով ներգրավված 

պատասխանողը փոխարինվի պատշաճ պատասխանողով, 

2. հայցվորի համաձայնության բացակայության դեպքում ենթադրյալ 

պատշաճ պատասխանողին ներգրավվել որպես երկրորդ 

պատասխանող: 

Սույն քաղաքացիական գործով Առաջին ատյանի դատարանը նման 

հարց չի քննարկել: Իր հերթին, պատասխանող կողմը չի առարկել գործով 

իրեն պատասխանող ներգրավելու փաստի դեմ, այդ մասով դատական ակտը 

չի բողոքարկել և Վերաքննիչ դատարանում նման իրավական խնդիր չի 

բարձրացրել: Նույնն են եղել նաև Հայցվորի գործողությունները: Ավելին, 

Վերաքննիչ դատարանում հայցվոր կողմն անգամ հայտարարել է, որ չնայած 

Առաջին ատյանի դատարանը չի քննարկել անպատշաճ կողմի փոխարինման 

հարցը, այնուամենայնիվ հայցվոր կողմը դեմ չէ, որ Արցախի 

Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը գործով ներգրավվի 

որպես երկրորդ պատասխանող: 

Ըստ բողոքաբերի՝ պատասխանողի ոչ ճիշտ ընտրության վերաբերյալ 

Վերաքննիչ դատարանի կատարած եզրահանգման իրավաչափության 

պայմաններում առավելագույնը, որը կարող էր մտնել Վերաքննիչ դատարանի 

լիազորությունների մեջ, դա դատական ակտը բեկանելն է և գործը լրիվ 

ծավալով նոր քննության ուղարկելը, այն պատճառաբանությամբ, որ Առաջին 

ատյանի դատարանը չի անդրադարձել պատշաճ պատասխանողի 

ընտրության հարցին, սակայն առկա է այդպիսի անհրաժեշտություն և, ըստ 

էության, կայացվել է դատական ակտ, որը շոշափում է այն անձի 

իրավունքներն ու օրինական շահերը, ով գործով մասնակից չի դարձվել: 

Ինչ վերաբերում է Վերաքննիչ դատարանի կողմից վկայակոչված ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարական օրենսգրքի 230.4-րդ հոդվածի իրավական 

կարգավորմանն առ այն, որ դատական ակտը բոլոր դեպքերում ենթակա է 

բեկանման, եթե այն շոշափում է գործին մասնակից չդարձված անձանց 

իրավունքները և պարտականությունները, ապա դա հիմք է գործը նոր 

քննության ուղարկելու, այլ ոչ թե հայցը մերժելու համար: 

Ամփոփելով, հայցվոր կողմը վճռաբեկ բողոքով բարձրացրել է երեք 

իրավական հարցադրում. 
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1. Իրավաչափ է արդյոք Վերաքնննիչ դատարանի դիրքորոշումը սույն 

գործով ներկայացված հայցով պատասխանող կողմի ոչ ճիշտ ընտրության 

վերաբերյալ: 

2. Վերաքննիչ դատարանը կարող է արդյոք, վերաքննիչ բողոքի 

հիմքերից և հիմնավորումներից դուրս գալով, մերժել վերաքննիչ բողոքն այն 

հիմնավորմամբ, որ դատարան հասցեագրված հայցադիմումով կատարված է 

պատասխանողի ոչ ճիշտ ընտրություն, այն էլ այնպիսի պայմաններում, երբ 

ստորադաս դատարանը նշված հարցին ընդհանրապես չի անդրադարձել, 

գործով ներգրավված պատասխանողն իր կարգավիճակի վերաբերյալ որևէ 

դիրքորոշում չի հայտնել, ավելին՝ ներկայացրել է այլ հիմնավորմամբ 

հայցադիմումի պատասխան, և հայցվոր կողմը Վերաքննիչ դատարանում 

կարծիք է արտահայտել հարկ առաջանալու դեպքում ենթադրյալ ճիշտ 

պատասխանողին գործով երկրորդ պատասխանող ներգրավելու վերաբերյալ: 

3. Կարող է արդյոք Վերաքննիչ դատարանը, լսելով հայցվորի 

դիրքորոշումը, ենթադրյալ ճիշտ պատասխանողին գործով ներգրավել որպես 

երկրորդ պատասխանող և գործը լրիվ ծավալով ուղարկել ստորադաս ատյան՝ 

նոր քննության: 

Բողոքաբերի կարծիքով նշված երեք հարցադրումներից առաջին 

հարցին բացասական պատասխանելու պայմաններում հարկ կառաջանա նաև 

անդրադառնալ հայցի իրավաչափությանը և, ըստ այդմ, վճռի ոչ իրավաչափ 

լինելու հարցին, ուստի ներկայացրել է նաև հայցադիմումում և վերաքննիչ 

բողոքում ներառված հիմնավորումները՝ Հայցվորին ծառայությունից ոչ 

օրինական հիմքերով ազատած լինելու մասին: 

Նշվածի հաշվառմամբ հայցվոր Ա.Ջավադյանի ներկայացուցիչ 

Ռ.Երիցյանը խնդրել է բեկանել ԸԻԴ/1351/02/21 քաղաքացիական գործով 

Վերաքննիչ դատարանի 2022 թվականի մայիսի 10-ի որոշումը, հայցը 

բավարարել կամ գործը կրկին ուղարկել ստորադաս դատարան՝ նոր 

քննության, սահմանելով նոր քննության ծավալը: 

 

3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաս-

տերը 

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն 

հետևյալ փաստերը. 

1) ԱՀ ոստիկանության պետի 2020 թվականի հոկտեմբերի 22-ի թիվ 701-

Ա հրամանով Հայցվորը՝ ոստիկանության մի շարք այլ ծառայողների հետ 

միասին ազատվել է ոստիկանությունում ծառայությունից: Որպես հրամանի 

կայացման իրավական հիմք է նշվել «Ոստիկանությունում ծառայության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետը: 

2) 2021 թվականի օգոստոսի 06-ին Հայցվորն իր ներկայացուցիչ Ռոման 

Երիցյանի միջոցով հայցադիմում է ներկայացրել Առաջին ատյանի դատարան 

ընդդեմ ԱՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության` 

ոստիկանության պետի 22.10.2020թ. թիվ 701-Ա հրամանն անվավեր 

ճանաչելու, աշխատանքում վերականգնելու և 22.10.2020թ.-ից մինչև վճիռն 

օրինական ուժի մեջ մտնելու պահը հարկադիր պարապուրդի գումարը 

գանձելու պահանջով: 

3) Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից 2021 թվականի 

հունվարի 23-ին ընդունված և հաջորդ օրն օրինական ուժի մեջ մտած ՆՀ-487-

Ն հրամանագրով Արցախի Հանրապետության կառավարության կառուցված-

քում կատարվել են փոփոխություններ, որոնց համաձայն՝ Արցախի Հանրապե-

տության ոստիկանությունը հանվել է Արցախի Հանրապետության պետական 

կառավարման այլ մարմինների ցանկից, իսկ ներքին գործերի նախարարու-

թյունն ընդգրկվել է Արցախի Հանրապետության կառավարության կառուց-

վածքում: Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 
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ապրիլի 22-ի թիվ 357-Ն որոշման 2-րդ կետով հաստատված Արցախի 

Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կանոնադրության 6-րդ 

մասի համաձայն՝ նախարարության համակարգում ընդգրկված են Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանությունը և Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը: 

4) Առաջին ատյանի դատարանի 2022 թվականի փետրվարի 24-ի վճռով 

հայցը՝ հրամանն անվավեր ճանաչելու և հարկադիր պարապուրդի գումարը 

գանձելու մասով, մերժվել է, իսկ աշխատանքում վերականգնելու «պահանջ»-ի 

մասով՝ գործի վարույթը կարճվել՝ հայցից Հայցվորի հրաժարվելու հիմքով: 

5) Վերաքննիչ դատարանը որոշել է դատական ակտը թողնել օրինական 

ուժի մեջ՝ հետևյալ հիմնավորմամբ. «…ոչ պատշաճ պատասխանողի դեմ 

ներկայացված հայցը ենթակա է մերժման, քանի որ այս հարցում դատարանի 

ակտիվ դերակատարությունը կվտանգի դատավարության մրցակցությունը և 

կխաթարի դրա էությունը: 

Այդ է պատճառը, որ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 230.4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետը սահմանել է, որ 

դատական ակտը բոլոր դեպքերում ենթակա է բեկանման, եթե դատական 

ակտը շոշափում է գործին մասնակից չդարձված անձանց իրավունքները և 

պարտականությունները: 

Այսինքն՝ գործով նման հիմքի ի հայտ գալու պարագայում Վերաքննիչ 

դատարանը, անկախ վերաքննիչ բողոքի հիմքերից և հիմնավորումներից, ոչ 

թե կարող է, այլ պարտավոր է բեկանել դատական ակտը և մերժել հայցը: 

(…) 

Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ թեև Դատարանը հիմնական 

հայցապահանջի մերժման հիմքում դրել է այլ պատճառաբանություն, իսկ 

ծառայությունում վերականգնելու պահանջի մասով գործի վարույթը կարճել  

սխալ, այն է՝ ԸԻԴ/0399/02/21 քաղաքացիական գործով ԱՀ Գերագույն 

դատարանի 12.01.2022թ. որոշմամբ արտահայտված (հետագայում 

ԸԻԴ/0442/02/21 գործով 12.04.2022թ. որոշմամբ վերահաստատված) 

իրավական դիրքորոշումներին հակասող հիմքով, այնուհանդերձ, կայացրել է 

ըստ էության ճիշտ ելքով դատական ակտ»: 

 

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգում-

ները 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ներկայացված վճռաբեկ 

բողոքը վարույթ ընդունելը պայմանավորված է ԼՂՀ քաղաքացիական 

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

նախատեսված հիմքերի առկայությամբ, այն է՝ Գերագույն դատարանի 

որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ 

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

էր ազդել գործի ելքի վրա: 

Սահմանադրության 57-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունք: 

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր աշխատող ունի 

աշխատանքից անհիմն ազատվելու դեպքում պաշտպանության իրավունք: 

«Հայաստանի Հանրապետության  2004 թվականի աշխատանքային 

օրենսգիրքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործողության մեջ 

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

Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործողության մեջ է դրվել 2004թ. 

նոյեմբերի 9-ին ընդունված ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը /դրա հետագա 

փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ/, վերանվանվելով «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք»: 
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ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 1-ին հոդվածի համաձայն. «1. Սույն 

օրենսգիրքը կարգավորում է կոլեկտիվ և անհատական աշխատանքային 

հարաբերությունները, սահմանում է այդ հարաբերությունների ծագման, 

փոփոխման և դադարման հիմքերն ու իրականացման կարգը, աշխատան-

քային հարաբերությունների կողմերի իրավունքներն ու պարտականություն-

ները, պատասխանատվությունը, ինչպես նաև աշխատողների անվտանգու-

թյան ապահովման ու առողջության պահպանման պայմանները: 

2. Աշխատանքային հարաբերությունների առանձին բնագավառների 

կարգավորման առանձնահատկությունները կարող են սահմանվել օրենքով»: 

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

Հանրապետությունում աշխատանքային հարաբերությունները 

կարգավորվում են Սահմանադրությամբ, նույն օրենսգրքով, օրենքներով, այլ 

իրավական ակտերով, աշխատանքային և կոլեկտիվ պայմանագրերով: 

Այսինքն, աշխատանքային իրավահարաբերությունները կարգավոր-

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

ակտերով: Ընդ որում, աշխատանքային հարաբերությունները կանոնակարգող 

նորմերը մի կողմից սահմանում են աշխատողների ու գործատուների 

աշխատանքային փոխհարաբերությունները, մյուս կողմից ապահովում են 

նրանց իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանությունը ինչպես 

միմյանց, այնպես էլ այլ անձանց ապօրինի գործողություններից։ 

ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 38-րդ հոդվածի համաձայն. 

«1. Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը, Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով 

սահմանված գործերի ենթակայությանը համապատասխան, իրականացնում է 

դատարանը: 

(...): 

3. Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունն իրականացվում 

է` 

(…). 

2) մինչև իրավունքի խախտումը եղած դրությունը վերականգնելով. 

(…). 

4) պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ 

գործատուի իրավական ակտն անվավեր ճանաչելով. 

(…). 

8) վնասի հատուցում ստանալով. 

(…)»: 

Գերագույն դատարանը ԳԴՈ-26 սահմանադրական գործով 2022 

թվականի մայիսի 25-ի որոշմամբ արձանագրել է, որ աշխատանքից ապօրինի 

հիմքով ազատված (ծառայությունից ապօրինի արձակված) անձն ունի 

լեգիտիմ ակնկալիք՝ իր խախտված իրավունքների վերականգնմանը հասնելու 

առումով: Վերջինս հանդես է գալիս որպես խախտված իրավունքների 

արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքի անհրաժեշտ 

բաղադրատարր և ենթադրում է այն բացասական հետևանքների վերացումը, 

որոնք անձի համար առաջացել են իրավունքի խախտման արդյունքում: 

Որպես կանոն, այդ բացասական հետևանքների վերացումը տեղի է 

ունենում մինչև իրավունքի խախտումը գոյություն ունեցած վիճակի 

վերականգնմամբ: Վերջինս նշանակում է, որ ծառայողը (աշխատողը) պետք է 

վերականգնվի այն նույն կարգավիճակում, որում գտնվել է նախքան 

ծառայությունից ազատվելը: Նշվածը վերաբերում է նաև նրան հասանելիք 

վարձատրությանը, քանի որ աշխատանքի իրավունքի իրացման հիմնական 

նպատակը վարձատրություն ստանալն է, ուստի աշխատանքում 

վերականգնվելու հարցում անձի ունեցած անհատական շահն ունի 
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տնտեսական, ֆինանսական արժեք, որն իր հերթին կարգավորված է 

համապատասխան օրենսդրությամբ:  

Սակայն, առանձին դեպքերում մինչև իրավունքի խախտումը գոյություն 

ունեցած վիճակի վերականգնումը կարող է օբյեկտիվորեն անհնարին լինել: 

Այս դեպքում որպես խախտման բացասական հետևանքները վերացնելու 

իրավական միջոց է ծառայում անձի կրած վնասի դիմաց տրվող 

փոխհատուցումը: 

Գործող աշխատանքային օրենսգիրքը սահմանում է նաև 

աշխատանքային վեճի հասկացությունը։ ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 

263-րդ հոդվածի համաձայն՝ աշխատանքային վեճն աշխատողի կամ տվյալ 

գործատուի հետ նախկինում աշխատանքային հարաբերությունների մեջ 

գտնված աշխատողի և գործատուի միջև տարաձայնությունն է, որն 

առաջանում է կամ առաջացել է աշխատանքային օրենսդրությամբ, այլ 

նորմատիվ իրավական ակտերով, ներքին իրավական ակտերով, 

աշխատանքային կամ կոլեկտիվ պայմանագրով սահմանված իրավունքների և 

պարտականությունների կատարման ժամանակ։ 

Գերագույն դատարանն արդեն իսկ իր մի շարք որոշումներում 

արձանագրել է, որ աշխատանքային հարաբերությունների շուրջ առաջացած 

վեճերի քննարկման հարցում առաջնահերթ պետք է պարզել, թե ինչ 

կարգավորումներ են սահմանված գործատու - աշխատող 

հարաբերությունները կարգավորող հատուկ իրավական նորմերում: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ սույն քաղաքացիական գործով 

Հայցվորը դիմել է Առաջին ատյանի դատարան՝ ծառայությունից ազատվելու 

վերաբերյալ անհատական իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու և իր 

խախտված աշխատանքային իրավունքները վերականգնելու պահանջով: 

Ըստ այդմ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ ներկայացված 

հայցադիմումի շրջանակներում Առաջին ատյանի դատարանի խնդիրն է նաև 

պարզել դատավարական իրավասուբյեկտությամբ օժտված անձանց 

(կողմերի) շրջանակը, և մասնավորապես՝ թե ով կարող է հայցը 

ներկայացնելու պահի դրությամբ համարվել գործատու: 

Գործի փաստական կազմի համաձայն՝ Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության պետի 2020 թվականի հոկտեմբերի 22-ի թիվ 701-Ա 

հրամանով Հայցվորը՝ ոստիկանության մի շարք այլ ծառայողների հետ 

միասին ազատվել է ոստիկանությունում ծառայությունից: Այսինքն, Հայցվորի 

աշխատանքից (ծառայությունից) ազատվելու պահին նրա գործատուն 

հանդիսացել է Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը, որի ղեկավարն 

էլ կայացրել է վիճարկվող անհատական իրավական ակտը: Սակայն, Արցախի 

Հանրապետության նախագահի կողմից 2021 թվականի հունվարի 23-ին 

ընդունված և հաջորդ օրն օրինական ուժի մեջ մտած ՆՀ-487-Ն հրամանագրով 

Արցախի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքում կատարվել են 

փոփոխություններ, որոնց համաձայն՝ Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանությունը հանվել է Արցախի Հանրապետության պետական 

կառավարման այլ մարմինների ցանկից, իսկ ներքին գործերի 

նախարարությունն ընդգրկվել է Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կառուցվածքում: Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 22-ի թիվ 357-Ն որոշման 2-րդ կետով 

հաստատված Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության 

կանոնադրության 6-րդ մասի համաձայն՝ նախարարության համակարգում 

ընդգրկված են Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը և Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը: 

Հետևաբար, սույն քաղաքացիական գործի հարուցման համար հիմք 

հանդիսացած հայցադիմումը ներկայացնելու պահին ԱՀ ոստիկանությունը 

(ինչպես նաև՝ ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը), 
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որպես առանձին և ինքնուրույն պետական կառավարման մարմին, գոյություն 

չուներ և ներառված էր Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարության կազմում: Վերջինս (և ոչ թե՝ նախարարը, ով ԼՂՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի կարգավորումների 

համատեքստում հանդիսանում է լոկ գործատուի ներկայացուցիչ), 

հանդիսանալով ԱՀ ոստիկանության (ինչպես նաև ԱՀ արտակարգ 

իրավիճակների պետական ծառայության) լիիրավ իրավահաջորդ՝ կարող է և 

պետք է դատական ատյաններում հանդես գա որպես աշխատանքային վեճով 

գործատու, ուստի և սույն վարույթի շրջանակներում՝ պատշաճ 

պատասխանող: 

Նշվածներից բխում է, որ սույն քաղաքացիական գործով 

դատավարական կողմերից մեկը՝ պատասխանողը, պատշաճ չէ և նրա 

փոխարեն պետք է մասնակցի այլ սուբյեկտ՝ Արցախի Հանրապետության 

ներքին գործերի նախարարությունը: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսդրության շրջանակներում դատավարական կողմի 

փոխարինումը հնարավոր է երկու տարբերակով՝ իրավահաջորդության կամ 

ոչ պատշաճ կողմի փոխարինման ինստիտուտների միջոցով: Ընդ որում, 

նշվածներից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները: Այսպես՝ 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 

համաձայն. 

1. Դատավարությունից կողմերից մեկի դուրս գալու դեպքում 

(քաղաքացու մահ, իրավաբանական անձի վերակազմակերպում, պահանջի 

զիջում, պարտքի փոխանցում) դատարանը կատարում է այդ կողմի 

փոխարինում նրա իրավահաջորդով` այդ մասին նշելով որոշման մեջ: 

Իրավահաջորդություն հնարավոր է դատավարության ցանկացած փուլում: 

2. Այն բոլոր գործողությունները, որոնք կատարվել են դատավարության 

ընթացքում մինչև իրավահաջորդի` գործի մեջ մտնելը, նրա համար 

պարտադիր են այնքանով, որքանով դրանք պարտադիր կլինեին այն անձի 

համար, որին փոխարինել է իրավահաջորդը: 

Գերագույն դատարանն արդեն իսկ ԸԻԴ/2015/02/17 քաղաքացիական 

գործով 2020 թվականի ապրիլի 23-ի որոշմամբ ներկայացրել է 

«դատավարական իրավահաջորդության» ինստիտուտի վերաբերյալ իր 

դիրքորոշումը՝ արձանագրելով, որ իրավահաջորդության ծագման համար 

որպես ընդհանուր կանոն օրենսդիրը նախատեսել է վիճելի 

իրավահարաբերության սուբյեկտային կազմի փոփոխությունը՝ կողմի դուրս 

գալը: Իր հերթին, իրավահաջորդությունը վերաբերում է և՛ նյութական, և՛ 

պարտավորական իրավահարաբերություններին: 

Գերագույն դատարանը փաստել է, որ ԱՀ գործող 

իրավակարգավորումները նախատեսել են նյութական և դատավարական 

իրավահաջորդության ինստիտուտներ: Ընդ որում, դատավարական 

իրավահաջորդությունը պայմանավորված է նյութական իրավունքի 

շրջանակներում ծագող իրավահաջորդությամբ: Վերջինս կարող է լինել 

ընդհանուր, երբ իրավահաջորդին են անցնում իրավանախորդին պատկանող 

սուբյեկտիվ իրավունքների և պարտականությունների ամբողջ խումբը 

(օրինակ՝ քաղաքացու մահ, իրավաբանական անձի վերակազմակերպում), և 

մասնակի (սինգուլյար), երբ փոխանցվում են առանձին իրավունքներ և 

պարտականություններ (օրինակ՝ պահանջի զիջում, պարտքի փոխանցում): 

Գերագույն դատարանը փաստել է, որ ի տարբերություն նյութական 

իրավունքի ինստիտուտ համարվող իրավահաջորդության՝ դատավարական 

իրավահաջորդությունը միշտ ընդհանուր է: Վերջինիս բնույթն 

արտահայտվում է նրանում, որ իրավանախորդի դատավարական 

իրավունքներն ու պարտականություններն իրավահաջորդին են փոխանցվում 
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ամբողջ ծավալով, և իրավանախորդի դատավարական գործողությունների 

բոլոր հետևանքները տարածվում են իրավահաջորդի վրա: 

Ինչ վերաբերում է ոչ պատշաճ կողմի փոխարինման օրենսդրական 

կարգավորումներին, ապա Գերագույն դատարանն արձանագրում է 

հետևյալը. 

Քաղաքացիական դատավարության տնօրինչականության 

(դիսպոզիտիվության) սկզբունքի հիմքը դատական կարգով իր իրավունքները 

և օրինական շահերը պաշտպանելու և պաշտպանության առավել 

արդյունավետ եղանակներ ընտրելու հարցում անձին վերապահված 

ազատությունն է։ Ըստ այդմ, դատական պաշտպանության դիմելու իրավունքն 

անձն իրականացնում է իր հայեցողությամբ, դատարանը քաղաքացիական 

գործը հարուցում է միայն հայցի կամ դիմումի հիման վրա (ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ հոդված), «ոչ ոք չի կարող 

հարկադրվել հայց հարուցելու իր կամքին հակառակ» («Nemo invitus agere 

cogitur»), և այս առումով դատական պաշտպանության դիմելու իրավունքի 

իրականացումը վճռորոշ նշանակություն ունի վարույթի ծագման համար։  

Դատաքննությանը հանձնված վեճի կողմերը նյութական և 

դատավարական շահագրգռվածություն ունեցող վիճելի նյութաիրավական 

հարաբերությունների սուբյեկտներն են: Դատավարական իրավունքի 

նորմերի բովանդակությունից բխում է, որ պատասխանողն այն կողմն է, որը, 

հայցվորի կարծիքով, խախտել է իր սուբյեկտիվ իրավունքները, 

ազատությունները և օրինական շահերը, և որին պետք է պարտադրել 

վերացնել խախտումը։ Այսինքն՝ հայցվորը միշտ մատնացույց է անում այն 

անձին, ով, իր կարծիքով, խախտել է իր իրավունքը։ Որպես հետևանք, 

դատարանը պարտավոր է գործը քննել և լուծել ներկայացված հայցի 

շրջանակներում և հայցվորի նախանշած պատասխանողի դեմ:  

Այնուհանդերձ, չեն բացառվում դեպքերը, երբ հայցվորը սխալվում է 

պատասխանողի պատշաճության հարցում: Նման սխալները կարող են 

հետևանք լինել օրենքի անտեղյակության կամ սխալ մեկնաբանման, ինչպես 

նաև գոյություն ունեցող վիճելի իրավահարաբերության իրական 

հանգամանքների թյուրընկալման: Կոնկրետ քաղաքացիական գործով 

պատշաճ կողմ լինելու համար անհրաժեշտ է լինել վիճելի նյութաիրավական 

հարաբերությունների սուբյեկտ: Պատասխանողի պարագայում անհրաժեշտ 

է, որպեսզի նա հայցվորի նկատմամբ ունենա վիճելի 

իրավահարաբերություններից բխող նյութաիրավական պարտավորություն: 

Մյուս բոլոր պարագաներում խոսքը գնում է ոչ պատշաճ պատասխանողի 

մասին:  

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ գործին ոչ պատշաճ կողմի 

մասնակցությունը խոչընդոտ է հանդիսանում իրավունքի մասին վեճի 

օրինական և հիմնավորված լուծման համար: Միաժամանակ, պետք է նկատի 

ունենալ, որ գործող քաղաքացիադատավարական օրենսդրությունը 

դատարանի համար որևէ հնարավորություն չի նախատեսում հայցադիմումը 

վարույթ ընդունելու փուլում պարզել պատասխանողի պատշաճ լինելու 

հանգամանքը:  

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 

համաձայն. 

«1. Դատարանը, գործի նախապատրաստման կամ քննության 

ժամանակ, պարզելով, որ հայցը հարուցվել է ոչ այն անձի կողմից, որին 

պատկանում է պահանջի իրավունքը կամ ոչ այն անձի դեմ, ով պետք է 

պատասխանի այդ հայցով, կարող է հայցվորի համաձայնությամբ թույլ տալ, 

որ նա կամ պատասխանողը փոխարինվեն պատշաճ հայցվորով կամ 

պատասխանողով: 
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2. Եթե հայցվորը համաձայն չէ իրեն ուրիշ անձով փոխարինելուն, ապա 

այդ անձը կարող է գործին մասնակցել որպես վեճի առարկայի նկատմամբ 

ինքնուրույն պահանջ ներկայացնող երրորդ անձ: 

3. Եթե հայցվորը համաձայն չէ պատասխանողին ուրիշ անձով 

փոխարինելուն, դատարանը կարող է այդ անձին մասնակից դարձնել որպես 

երկրորդ պատասխանող: 

4. Անպատշաճ կողմին փոխարինելուց հետո գործի քննությունն 

սկսվում է սկզբից»: 

Իր հերթին, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 144-րդ 

հոդվածի  2-րդ մասի 4-րդ և 8-րդ կետերը Առաջին ատյանի դատարանի 

համար հնարավորություն են նախատեսել գործը դատաքննությանը 

նախապատրաստելու ընթացքում պարզել գործին մասնակցող կողմերի 

դատավարական իրավասուբյեկտությունը և անհրաժեշտության դեպքում 

կիրառել ոչ պատշաճ կողմի փոխարինման դատավարական ինստիտուտը:  

Հետևաբար, ոչ պատշաճ կողմի փոխարինում կարող է իրականացնել 

միայն ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը, այն էլ՝ 

միայն հայցվորի միջնորդությամբ կամ համաձայնությամբ (որպես 

բացառություն նախատեսված է այն դեպքը, երբ հայցվորի համաձայնությունը 

չստանալով, դատարանն իրավասու է իր կարծիքով պատշաճ 

պատասխանողին ներգրավվել որպես երկրորդ պատասխանող): 

Այսինքն, ի տարբերություն քաղաքացիական դատավարական 

իրավահաջորդության, որը հնարավոր է ցանկացած դատական ատյանում և 

դատավարության ցանկացած փուլում, ոչ պատշաճ կողմի փոխարինումը 

հնարավոր է միայն Առաջին ատյանի դատարանում՝ մինչև վճռի կայացումը: 

Ընդ որում, ոչ պատշաճ կողմի փոխարինման պարագայում գործի քննությունը 

սկսվում է սկզբից: Վերջինիս անհրաժեշտությունը դատավարական 

իրավահաջորդության պարագայում բացակայում է:  

Վերը նշված իրավակարգավորումների վերլուծությունից հետևում է, որ 

սույն քաղաքացիական գործի շրջանակներում կիրառելի է ոչ պատշաճ կողմի 

փոխարինման ինստիտուտը, քանի որ պետական կառավարման ոլորտի 

սուբյեկտի իրավահաջորդությունը տեղի է ունեցել մինչև հայցադիմումն 

Առաջին ատյանի դատարան ներկայացնելը: Հետևաբար, այս առումով 

Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգումներն իրավաչափ են: Միաժամանակ, 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ Վերաքննիչ դատարանը վերաքննիչ 

վարույթի ընթացքում պարզելով, որ գործով մասնակցում է ոչ պատշաճ կողմ, 

որևէ լիազորություն չունի ինքնուրույն կատարել ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 26-րդ հոդվածով նախատեսված փոխարինումը: 

Այդ պարագայում Վերաքննիչ դատարանին ոչինչ չի մնում, քան արձանագրել, 

որ կայացված է գործին մասնակից չդարձված անձի իրավունքներին և 

պարտականություններին առնչվող դատական ակտ, ինչն իր հերթին 

հանդիսանում է վճռի անվերապահ բեկանման հիմք:  

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 230.4-րդ հոդվածի 

2-րդ մասը սահմանում է, որ դատական ակտը բոլոր դեպքերում ենթակա է 

բեկանման, եթե՝ ..., 7) դատական ակտը շոշափում է գործին մասնակից 

չդարձված անձանց իրավունքները և պարտականությունները: 

Գերագույն դատարանն իր՝ նախկինում կայացրած ԸԻԴ/1062/02/14 

քաղաքացիական գործով 2014 թվականի դեկտեմբերի 11-ի որոշմամբ 

արձանագրել է. «Օրինականության սկզբունքը, որը համընդհանուր է 

իրավունքի բոլոր ճյուղերի համար, ամրագրված է Սահմանադրության մի 

շարք նորմերում, իսկ ընդհանուր տեսքով` Սահմանադրության 6-րդ 

հոդվածում, որի 2-րդ մասի (ներկայիս Սահմանադրության   6-րդ հոդվածի 1-

ին մաս /ԳԴ/) համաձայն` պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարել միայն 
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այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են 

Սահմանադրությամբ և օրենքներով: 

Օրինականության սկզբունքը դատարանների համար նշանակում է, որ 

դատարանների բոլոր որոշումները և դատավարական գործողությունները 

պետք է համապատասխանեն ինչպես նյութական, այնպես էլ դատավարական 

իրավունքի նորմերին, այսինքն` օրենքին: Այլ կերպ ասած, օրինականության 

սկզբունքը պահանջ է դատարաններին` իրենց գործունեության մեջ 

անշեղորեն ղեկավարվել նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերով, 

առավել բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտերով: 

(...): 

Օրինականության սկզբունքի իրացման երաշխիքներից մեկն էլ 

դատական սխալի վերացումն է: Օրենսգրքի 239-րդ հոդվածով նախատեսված 

վճռաբեկ բողոք բերելու հիմքերից մեկը դատական սխալն է` նյութական կամ 

դատավարական իրավունքի այնպիսի խախտումը, որը կարող էր ազդել 

գործի ելքի վրա: Այդ առումով, օրենսդիրն Օրենսգրքի 241-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասում նշել է այն անվերապահ կամ պարտադիր հիմքերը, որոնց 

առկայության պայմաններում դատական ակտը բոլոր դեպքերում ենթակա է 

բեկանման: Փաստորեն, Օրենսգրքի 241-րդ հոդվածի 2-րդ մասը հրամայական 

բնույթ ունի և անվերապահ է հանդիսանում: 

Գերագույն դատարանը շեշտում է, որ արդարադատության 

իրականացման տեսանկյունից Օրենսգրքի 241-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 252-

րդ հոդվածի նորմերը չեն հակասում, այլ փոխլրացնում են միմյանց և ամեն 

պարագայում ուղղված են ստորադաս դատարանի կողմից թույլ տրված 

դատական սխալը վերհանելուն և ուղղելուն: 

Այսպիսով, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ վճռաբեկության 

կարգով քաղաքացիական գործերով դատական ակտերի վերանայման 

վարույթը միանշանակ չպետք է կախման մեջ դնել վճռաբեկ բողոքի հիմքերից 

և հիմնավորումներից, քանի որ բողոքարկված դատական ակտով 

քաղաքացիական դատավարության իրականացման սկզբունքների և 

հիմնական կանոնների խախտման փաստերն ինքնըստինքյան կասկածի տակ 

են դնում նման խախտումներով ընդունված դատական ակտի 

օրինականությունը և հիմնավորվածությունը: 

Հետևաբար, բողոքարկված գործով Օրենսգրքի 241-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով նախատեսված հիմքերի /«վճիռը բեկանելու անվերապահ հիմքեր»/ 

առկայության դեպքում Գերագույն դատարանը, խստորեն ղեկավարվելով 

օրինականության գերակայության սկզբունքով և արդարադատության 

վերջնական նպատակին հասնելու համար, դատական ակտի վերանայման 

ընթացքում չպետք է կաշկանդված լինի վճռաբեկ բողոքով»: 

Գերագույն դատարանը, վերահաստատելով նախկինում արտահայտած 

իրավական դիրքորոշումը՝ ԸԻԴ/0652/02/21 քաղաքացիական գործով 2022 

թվականի հունիսի 15-ի որոշմամբ փաստել է, որ անկախ բողոքի հիմքերից և 

հիմնավորումներից դատական ակտը ենթակա է բեկանման, եթե առկա են 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 230.4.-րդ հոդվածով 

սահմանված դատական ակտի անվերապահ բեկանման հիմքերը: 

Նշվածները հավասարապես կիրառելի են նաև վերաքննության 

ընթացքում: Այսինքն, Վերաքննիչ դատարանը ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 230.4-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նախատեսված 

վճիռը բեկանելու անվերապահ որևէ հիմք արձանագրելու պարագայում 

կարող է կայացնել միայն ու միայն դատական ակտը բեկանելու մասին 

որոշում:   

Դրան հակառակ, Վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ «…ոչ պատշաճ 

պատասխանողի դեմ ներկայացված հայցը ենթակա է մերժման, քանի որ այս 
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հարցում դատարանի ակտիվ դերակատարությունը կվտանգի 

դատավարության մրցակցությունը և կխաթարի դրա էությունը: 

Այդ է պատճառը, որ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 230.4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետը սահմանել է, որ 

դատական ակտը բոլոր դեպքերում ենթակա է բեկանման, եթե դատական 

ակտը շոշափում է գործին մասնակից չդարձված անձանց իրավունքները և 

պարտականությունները: 

Այսինքն՝ գործով նման հիմքի ի հայտ գալու պարագայում Վերաքննիչ 

դատարանը, անկախ վերաքննիչ բողոքի հիմքերից և հիմնավորումներից, ոչ 

թե կարող է, այլ պարտավոր է բեկանել դատական ակտը և մերժել հայցը: 

(…) 

Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ թեև Դատարանը հիմնական 

հայցապահանջի մերժման հիմքում դրել է այլ պատճառաբանություն, իսկ 

ծառայությունում վերականգնելու պահանջի մասով գործի վարույթը կարճել  

սխալ, այն է՝ ԸԻԴ/0399/02/21 քաղաքացիական գործով ԱՀ Գերագույն 

դատարանի 12.01.2022թ. որոշմամբ արտահայտված (հետագայում 

ԸԻԴ/0442/02/21 գործով 12.04.2022թ. որոշմամբ վերահաստատված) 

իրավական դիրքորոշումներին հակասող հիմքով, այնուհանդերձ, կայացրել է 

ըստ էության ճիշտ ելքով դատական ակտ»: 

Նշվածների հաշվառմամբ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 

կարգավորումների անտեսմամբ և ոչ պատշաճ պատասխանողի 

մասնակցությամբ քննված քաղաքացիական գործով կայացված դատական 

ակտն ուժի մեջ թողնելու վերաբերյալ որոշում կայացնելով՝ Վերաքննիչ 

դատարանը թույլ է տվել դատավարական իրավունքի նորմի խախտում, որը 

կարող էր ազդել գործով ճիշտ ելքով դատական ակտ կայացնելու վրա, ինչն իր 

հերթին հիմք է Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանելու և ԸԻԴ/1351/01/21 

քաղաքացիական գործն Առաջին ատյանի դատարան՝ լրիվ ծավալով, նոր 

քննության ուղարկելու համար: 

Գործի նոր քննության ընթացքում Առաջին ատյանի դատարանը պետք է 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 

շրջանակներում լուծի ոչ պատշաճ պատասխանողին (ոստիկանությանը) 

պատշաճ պատասխանողով (ներքին գործերի նախարարությամբ) 

փոխարինելու հարցը, այնուհետ՝ ըստ էության քննության առնի դատական 

պաշտպանություն հայցող հայցվորի աշխատանքային իրավունքի 

վերականգման պահանջը: 

Ինչ վերաբերում է բողոքում բարձրացված մյուս հիմքերին և 

հիմնավորումներին, ապա Գերագույն դատարանը դրանց չի անդրադառնում, 

քանի որ վերջիններս Վերաքննիչ դատարանի կողմից քննարկման առարկա 

չեն դարձվել:  

Ամփոփելով՝ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն 

քաղաքացիական գործով անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով 

սահմանված` դատական ակտն ամբողջությամբ բեկանելու և գործն Արցախի 

Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան՝ 

լրիվ ծավալով նոր քննության ուղարկելու Գերագույն դատարանի 

լիազորությունը:  

 

5.Գերագույն դատարանի եզրահանգումը դատական ծախսերի բաշխ-

ման վերաբերյալ 

Անդրադառնալով դատական ծախսերի հարցին՝ Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է, որ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ 

հոդվածի համաձայն՝ դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և 
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փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում 

զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ 

կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 

համաձայն՝  «1. Դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև 

բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին համամասնորեն: … 

3. Վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ կապված դատական ծախսերը 

գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են սույն հոդվածի կանոններին 

համապատասխան»: 

Գերագույն դատարանը, նկատի ունենալով, որ գործն ուղարկվում է նոր 

քննության, գտնում է, որ դատական ծախսերին պետք է անդրադառնալ 

կայացվելիք վերջնական դատական ակտով: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով և 256-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով, Գերագույն դատարանը՝ 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Հայցվոր Արտակ Ջավադյանի ներկայացուցիչ Ռ.Երիցյանի վճռաբեկ 

բողոքը բավարարել մասնակի: Ամբողջությամբ բեկանել ԸԻԴ/1351/02/21 

քաղաքացիական գործով Արցախի Հանրապետության ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2022 թվականի փետրվարի 24-ի 

վճիռն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին Արցախի Հանրապետության 

վերաքննիչ դատարանի 2022 թվականի մայիսի 10-ի որոշումը և գործն 

ուղարկել Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարան՝ լրիվ ծավալով նոր քննության: 

2. Դատական ծախսերի բաշխման հարցին անդրադառնալ գործի նոր 

քննության արդյունքներով: 

3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի 

դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ 

բողոքարկման: 

 

                             
 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություն Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 
 

 

 

 

 


