ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 10(350) 02.07.2018թ.
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գրանցման
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Ղարաբաղի

կազմակերպությունների մասին»

Հանրապետության

օրենքում

45

Լեռնային

փոփոխություն
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««Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի

Հանրապետության

օրենքում

փոփոխություններ
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Հանրապետության
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իրավիճակների
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«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002
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«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության
2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 8-ի N 79-Ա
որոշումներում

փոփոխություններ

կատարելու

մասին»

ԱՀ
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որոշումը…………………………………………………………………..
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«2018 թվականի համար էլեկտրական էներգիայի ու բնական
գազի

հաղորդման

(փոխադրման)

և

բաշխման

ցանցերում

նորմատիվային (բնական) կորուստների առավելագույն չափերը
սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 485-Ն որոշումը……
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«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
մարտի 1-ի N 135-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու
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«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության
2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 509-Ն
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«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության
2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 525-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
մայիսի 31-ին
ԱՌԵՎՏՐԱԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԼՈՒԽ I
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 1.

Օրենքի կարգավորման առարկան

1. Սույն օրենքը սահմանում է Արցախի Հանրապետությունում
«առևտրաարդյունաբերական պալատ» կազմակերպական-իրավական ձևը,
առևտրաարդյունաբերական պալատի ստեղծման ընդհանուր իրավական
հիմքերը և կարգավորում է դրա գործունեության հետ կապված
հարաբերությունները:
Հոդված 2.

Պալատի հասկացությունը

1. Արցախի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատ է
հանդիսանում սույն օրենքով սահմանված կարգով և կամավոր անդամության
հիման վրա Արցախի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական
անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ստեղծված և իրենց
ընդհանրական շահերը ներկայացնող ոչ առևտրային կազմակերպությունը
(այսուհետ` ԱՀ ԱԱՊ):
2. Որևէ այլ կազմակերպություն իրավունք չունի իր անվանման մեջ
օգտագործել «Առևտրի պալատ», «Արդյունաբերական պալատ», «Առևտրաարդյունաբերական պալատ», «ԱԱՊ» կամ «ԱՀ ԱԱՊ» բառակապակցությունները
կամ պետական գրանցում ստանալ այդ անվանումներով:
3. Առևտրաարդյունաբերական պալատի համակարգը (այսուհետ՝
պալատ) ներառում է ԱՀ ԱԱՊ-ն և դրա կողմից ստեղծված իրավաբանական
անձանց:
4. ԱՀ ԱԱՊ-ն կարող է ունենալ պատվավոր անդամներ, որոնց
կարգավիճակը սահմանվում է ԱՀ ԱԱՊ-ի կանոնադրությամբ: ԱՀ ԱԱՊ-ի
պատվավոր անդամները ԱՀ ԱԱՊ-ի որոշումների ընդունման գործընթացին
կարող են մասնակցել միայն խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:
Հոդված 3. Պալատի մասին օրենսդրությունը
1. Պալատի մասին օրենսդրությունը կազմված է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքից, սույն օրենքից և իրավական այլ ակտերից:
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ԳԼՈՒԽ II
ՊԱԼԱՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
Հոդված 4. Պալատի նպատակները և խնդիրները
1. Պալատի ստեղծման և գործունեության հիմնական նպատակն է
օրենսդրությամբ սահմանված լիազորությունների շրջանակներում իր
անդամների ընդհանուր շահերի և իրավունքների պաշտպանությունը և
դրանց ներկայացումը Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման
և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ փոխհարաբերություններում, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններում:
2. Պալատի խնդիրներն են`
1) Արցախի Հանրապետության տնտեսության զարգացմանը և այն
միջազգային տնտեսական համակարգին ինտեգրացնելուն նպաստելը.
2) ձեռնարկատիրության բոլոր ձևերի համակողմանի և ներդաշնակ
զարգացմանն օժանդակելը.
3) օտարերկրյա ձեռնարկատերերի հետ առևտրատնտեսական և գիտատեխնիկական կապերի ամրապնդմանն աջակցելը.
4) ձեռնարկատիրական գործունեության համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը նպաստելը.
5) Արցախի Հանրապետության կողմից սահմանված գերակայություններին համապատասխան ձեռնարկատիրական գործունեության
տարածքային զարգացմանը նպաստելը.
6) տնտեսավարող սուբյեկտների, ինչպես նաև նրանց և պետական
մարմինների միջև համագործակցության հաստատումը.
7) Արցախի Հանրապետությունում ձեռնարկատիրության ոլորտի
կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և որակավորման
բարձրացման համակարգի կայացմանն ու զարգացմանն աջակցելը, այդ
բնագավառում ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը մասնակցելը.
8) անհատ ձեռնարկատերերին, առևտրային կազմակերպություններին,
միություններին և ասոցիացիաներին տեղեկատվական և խորհրդատվական
ծառայություններ մատուցելը, ձեռնարկատիրության տեղեկատվական
սպասարկման ենթակառուցվածքների կազմավորմանն աջակցելը.
9) առևտրային կազմակերպությունների, ձեռնարկատերերի միջև ծագած
վեճերի կարգավորմանն օժանդակելը.
10) ձեռնարկատիրությանն աջակցող ենթակառուցվածքների ստեղծմանն
ու զարգացմանը նպաստելը.
11) իր կանոնադրությամբ նախատեսված այլ խնդիրների իրականացումը:
Հոդված 5. Պալատի գործառույթները
1. Պալատը`
1) պետական և ոչ պետական մարմիններում, հիմնարկներում և
կազմակերպություններում ներկայացնում և պաշտպանում է իր անդամների
օրինական շահերը.
2) վարում է Արցախի Հանրապետության այն առևտրային կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի ոչ պետական գրանցամատյանը,
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որոնց ֆինանսատնտեսական վիճակը վկայում է Արցախի Հանրապետության
տարածքում և օտարերկրյա պետություններում ձեռնարկատիրական
գործունեության տեսանկյունից որպես գործընկեր նրանց վստահելիության և
բարեհուսության մասին.
3) սահմանում է Արցախի Հանրապետության այն առևտրային
կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի ոչ պետական
գրանցամատյանի վարման կարգը, որոնց ֆինանսատնտեսական վիճակը
վկայում է Արցախի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում
ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ նրանց հուսալի և վստահելի
գործընկեր լինելու մասին.
4) հայրենական և օտարերկրյա առևտրային կազմակերպությունների,
անհատ ձեռնարկատերերի դիմումների հիման վրա անցկացնում է
ապրանքների անկախ փորձաքննություն, դրանց որակի, քանակի և
կոմպլեկտայնության վերահսկողություն և ստուգում ու օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում դրա
արժանահավատության համար.
5) աջակցություն է ցույց տալիս հայրենական և օտարերկրյա առևտրային
կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին գյուտերի, օգտակար
մոդելների, արդյունաբերական նմուշների, նշանների, սպասարկման
նշանների և ապրանքների ծագման վայրերի անվանումների գրանցման,
ինչպես նաև ցուցահանդեսներին մասնակցելու գործում.
6) մշակում է գործարար ծրագրեր.
7) ստեղծում է տեղեկատվության ապահովման տվյալների բանկ.
8) կազմակերպում և մասնակցում է ցուցահանդեսներին և
տոնավաճառներին Արցախի Հանրապետությունում և արտասահմանում.
9) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հիմնում և հրատարակում է
թերթեր, ամսագրեր և այլ տպագիր նյութեր.
10) աջակցում է իր անդամների կողմից արտադրված ապրանքների և
ծառայությունների արտահանման, օտարերկրյա իրավաբանական և
ֆիզիկական անձանց հետ առևտրատնտեսական և գիտատեխնիկական
համագործակցության ձևավորմանը և ամրապնդմանը.
11) տնտեսական վեճեր լուծելու համար իրեն կից ստեղծում է
արբիտրաժային հաստատություն.
12) Արցախի Հանրապետության կառավարության առաջարկությամբ
եզրակացություններ կամ առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի
Հանրապետության տնտեսության զարգացման հարցերով.
13) միջազգային առևտրային պայմանագրերի և Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի դրույթներին
համապատասխան վկայում է անհաղթահարելի ուժի հանգամանքները (ֆորսմաժոր), ինչպես նաև Արցախի Հանրապետությունում ընդունված գործարար
շրջանառության սովորույթները.
14) տալիս է ապրանքների ծագման սերտիֆիկատներ և օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում դրանց
արժանահավատության համար: Ապրանքների ծագման սերտիֆիկատների
տրամադրման կարգն ու վճարի չափը սահմանում է Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը.
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15) մասնակցում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցության
պետական ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը:
2. ԱՀ ԱԱՊ-ն կարող է մասնակցել ձեռնարկատիրական գործունեությունը կարգավորող օրենքների և իրավական այլ ակտերի նախագծերի
մշակմանը:
ԳԼՈՒԽ III
ՊԱԼԱՏԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՄԸ
Հոդված 6. Պալատի հիմնադրման կարգը
1. Սույն օրենքի ընդունման պահից մեկ ամիսը լրանալուց հետո առնվազն
տասն իրավաբանական անձանց կողմից ստեղծված նախաձեռնող խումբը
Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն կարող է հայտ ներկայացնել ԱՀ ԱԱՊ-ի հիմնադրման մասին:
2. Հայտն իր մեջ ներառում է հետևյալ փաստաթղթերը`
1) դիմում ԱՀ ԱԱՊ-ի ստեղծումը նախաձեռնելու մասին.
2) նախաձեռնող խմբի անդամների ցուցակը` ստորագրված բոլոր
անդամների կողմից: Ցուցակը պարունակում է նախաձեռնող խմբի
անդամների պետական գրանցման տվյալները, ֆիրմային անվանումն ու
գտնվելու վայրը.
3) ԱՀ ԱԱՊ-ի կանոնադրության նախագիծը:
3. Նախաձեռնող խմբի ներկայացրած հայտը մուտքագրվում է Արցախի
Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի
իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից և
տասնօրյա ժամկետում գրանցվում է համապատասխան մատյանում: Հայտը
ներկայացնողին տրվում է ստացական, որը պարունակում է նշում`
ներկայացման ամսաթվի և ժամի մասին: Հայտի գրանցումը կարող է մերժվել,
եթե ներկայացվել են կեղծ տվյալներ, կանոնադրության նախագիծը հակասում
է սույն օրենքին, կամ արդեն հայտ է գրանցվել:
4. Հայտի գրանցումից հետո` մեկ շաբաթվա ընթացքում, նախաձեռնող
խումբն Արցախի Հանրապետությունում առավելագույն տպաքանակ ունեցող
մամուլում հայտարարություն է տպագրում դրա մասին:
5. Արցախի Հանրապետության տարածքում գրանցված տնտեսավարող
սուբյեկտներն ԱՀ ԱԱՊ-ի հիմնադիր համագումարին մասնակցելու իրենց
ցանկության մասին հայտնում են նախաձեռնող խմբին և հաշվառվում
վերջինիս կողմից:
6. ԱՀ ԱԱՊ-ի ստեղծման նախապատրաստական աշխատանքներ
իրականացնելու մասին հայտարարությունն Արցախի Հանրապետությունում
առավելագույն տպաքանակ ունեցող մամուլում տպագրվելուց առնվազն
երկու ամիս հետո, բայց երեք ամսից ոչ ուշ, նախաձեռնող խումբը հրավիրում
է ԱՀ ԱԱՊ-ի հիմնադիր համագումար: Հիմնադիր համագումարի հրավիրման
մասին հայտարարությունը Արցախի Հանրապետությունում առավելագույն
տպաքանակ ունեցող մամուլում տպագրվում է համագումարի անցկացման
օրվանից առնվազն 15 օր առաջ:
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7. Սույն հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված ժամկետում հիմնադիր
համագումար չհրավիրելու կամ հայտից հրաժարվելու դեպքում գրանցված
հայտը համարվում է չեղյալ:
8. ԱՀ ԱԱՊ-ն ստեղծվում է հիմնադիր համագումարի որոշմամբ:
Հիմնադիր համագումարը հաստատում է ԱՀ ԱԱՊ-ի կանոնադրությունը,
ընտրում պալատի նախագահ և նախագահություն:
9. ԱՀ ԱԱՊ-ի հիմնադիր համագումարի պատվիրակների քվոտաները
նախաձեռնող խմբի կողմից բաշխվում են ԱՀ ԱԱՊ-ի անդամների թվին
համամասնորեն: ԱՀ ԱԱՊ-ի հիմնադիր համագումարի աշխատանքներին
մասնակցում է Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի
գործակալության պետը` խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:
10. Նախաձեռնող խմբի լիազորությունները դադարում են հիմնադիր
համագումարի աշխատանքներն ավարտվելուց հետո:
Հոդված 7. Պալատի կանոնադրությունը
1. Պալատի կանոնադրությամբ սահմանվում են պալատի նպատակները,
խնդիրները, գործառույթները և գործունեությանն առնչվող մյուս հարցերը:
2. Պալատի կանոնադրությունն ընդգրկում է`
1) պալատի լրիվ և կրճատ անվանումը` հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն,
ստեղծման նպատակները, գործունեության առարկան և գործառույթները.
2) պալատի հիմնադրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և գտնվելու վայրը.
3) պալատին անդամակցելու, անդամությունը դադարեցնելու,
անդամավճարների վճարման կարգն ու պայմանները.
4) պալատի կառավարման կարգը.
5) գույքի տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման կարգը:
3. Կանոնադրության մեջ կարող են նախատեսվել նաև պալատի
գործառույթներին առնչվող այլ դրույթներ:
Հոդված 8. Պալատի անդամների իրավունքներն ու պարտականությունները
1. Պալատի անդամներն իրավունք ունեն`
1) ընտրել և ընտրվել պալատի ղեկավար մարմիններում.
2) պալատի գործունեության վերաբերյալ ղեկավար մարմինների քննարկմանը ներկայացնել առաջարկություններ` պալատի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով.
3) արտոնյալ պայմաններով կամ անվճար օգտվել պալատի կողմից
մատուցվող ծառայություններից.
4) օգտվել պալատի կանոնադրությամբ իրենց վերապահված այլ
իրավունքներից:
2. Պալատի անդամները պարտավոր են`
1) կատարել պալատի ղեկավար մարմինների կողմից ընդունված
պալատի կանոնադրական խնդիրներին վերաբերող որոշումները.
2) վճարել անդամավճարներ.
3) նպաստել պալատի կանոնադրական խնդիրների իրականացմանը.
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4) կատարել պալատի կանոնադրությամբ սահմանված այլ պարտականություններ:
Հոդված 9. Պալատի անդամության անդամավճարների դրույքաչափերը
1. Պալատի անդամության անդամավճարների դրույքաչափերը
սահմանվում են պալատի կանոնադրությամբ նախատեսված կարգով:
Հոդված 10. Պալատի պետական գրանցումը
1. Պալատը ենթակա է պետական գրանցման` օրենքով սահմանված
կարգով:
ԳԼՈՒԽ IV
ՊԱԼԱՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
Հոդված 11. Պալատի համագումարը
1. Պալատի կառավարման բարձրագույն մարմինը համագումարն է, որը
գումարվում է հինգ տարին մեկ:
2. Համագումարի գումարման ժամանակի, տեղի և օրակարգի
մասին համագումարի բացումից առնվազն մեկ ամիս առաջ պալատի
նախագահությունը տեղյակ է պահում պալատի անդամներին:
3. Համագումարը`
1) հաստատում է պալատի կանոնադրությունը, փոփոխություններ է
կատարում դրանում.
2) հինգ տարի ժամկետով ընտրում է պալատի նախագահ և նախագահություն.
3) հաստատում է պալատի ծրագրերն ու գործունեության ուղղությունները.
4) լսում և գնահատում է պալատի նախագահի հաշվետվությունները:
4. Պալատի անդամների կամ նախագահության անդամների ընդհանուր
թվի առնվազն մեկ երրորդի նախաձեռնությամբ կարող է հրավիրվել
արտահերթ համագումար:
5. Համագումարում քննարկվող հարցերը լուծվում են ներկա գտնվող
պատվիրակների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, իսկ պալատի կանոնադրության հաստատման, փոփոխման հարցերը` առնվազն երկու երրորդով:
6. Համագումարի քվորումը նրա պատվիրակների երկու երրորդն է:
Հոդված 12.

Պալատի նախագահությունը

1. Համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում պալատի
ղեկավար մարմինը պալատի նախագահությունն է:
2. Պալատի նախագահության անդամները, գործադիր տնօրենից բացի,
աշխատում են հասարակական հիմունքներով:
3. ԱՀ ԱԱՊ-ի նախագահը և ԱՀ ԱԱՊ-ի գործադիր տնօրենն ի պաշտոնե
հանդիսանում են պալատի նախագահության անդամներ:
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4. Պալատի նախագահությունը`
1) ընտրում է պալատի նախագահի տեղակալ(ներ).
2) հաստատում է պալատի նախագահի կողմից ներկայացված պալատի
տարեկան ծրագրերն ու ծախսերի նախահաշիվը.
3) գումարում է պալատի հերթական և արտահերթ համագումարները.
4) հաստատում է տնօրինության կառուցվածքը և հաստիքացուցակը,
գործունեության ուղղությունները.
5) պալատի նախագահի ներկայացմամբ պաշտոնի նշանակում և
պաշտոնից ազատում է գործադիր տնօրենին.
6) արտահայտում է պալատի դիրքորոշումը տնտեսական քաղաքականության հարցերի վերաբերյալ.
7) որոշում է կայացնում պալատին կից արբիտրաժային հաստատության
ստեղծման մասին.
8) որոշում է կայացնում Արցախի Հանրապետության սահմաններից
դուրս պալատի ներկայացուցչություն ստեղծելու մասին.
9) պալատի նախագահի կողմից սույն օրենքի և պալատի կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ խախտելու դեպքում որոշում է
կայացնում պալատի նախագահին անվստահություն հայտնելու մասին.
10) իրականացնում է պալատի կանոնադրությամբ սահմանված այլ
լիազորություններ.
11) հաստատում է ԱՀ ԱԱՊ-ին կից արբիտրաժային հաստատության
կանոնադրությունը, վեճեր քննելու և լուծելու կանոնները` օրենսդրության
պահանջներին համապատասխան:
5. Նախագահության նիստերը գումարվում են առնվազն երեք ամիսը մեկ:
6. Նախագահության նիստերի քվորումը նախագահության անդամների
երկու երրորդն է:
7. Նախագահության որոշումներն ընդունվում են ներկա անդամների
ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
8. Պալատի նախագահին անվստահություն հայտնելու հարցը կարող է
դրվել սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամկետում
մեկ անգամ:
9. Պալատի նախագահությունը, որի նախագահի վերաբերյալ կայացվել է
սույն հոդվածի 4-րդ մասի 9-րդ կետով սահմանված որոշումը, պարտավոր է
երկու ամսվա ընթացքում, որոշման կայացման օրվանից սկսած, հրավիրել
պալատի արտահերթ համագումար նախագահի ընտրություն անցկացնելու
հարցով:
10. Սույն հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված ընթացակարգով ընտրված
նախագահի լիազորության ժամկետը գործում է մինչև սույն օրենքի 11-րդ
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամկետում հերթական համագումարի
գումարումը:
Հոդված 13. Պալատի նախագահը
1. Պալատի նախագահն ի պաշտոնե հանդիսանում է պալատի նախագահության նախագահ:
2. Պալատի նախագահը`
1) հրավիրում և վարում է նախագահության նիստերը.
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2) իրականացնում է պալատի ընդհանուր ղեկավարումը.
3) ներկայացնում է պալատն Արցախի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում.
4) պալատի անունից կնքում է պայմանագրեր, համաձայնագրեր, տալիս է
լիազորագրեր.
5) նախագահության հաստատմանն է ներկայացնում տնօրինության
կառուցվածքը և գործունեության ուղղությունները.
6) ստորագրում է նախագահության որոշումները.
7) իրականացնում է պալատի կանոնադրությամբ սահմանված այլ
լիազորություններ:
3. Նախագահի բացակայության ժամանակ նրան փոխարինում է
նախագահի տեղակալը:
Հոդված 14. Պալատի տնօրինությունը
1. Պալատի գործադիր մարմինը պալատի տնօրինությունն է:
2. Պալատի տնօրինությունը գլխավորում է գործադիր տնօրենը:
3. Պալատի գործադիր տնօրենը`
1) ի պաշտոնե հանդիսանում է պալատի նախագահության անդամ.
2) ղեկավարում է պալատի ընթացիկ գործունեությունը.
3) կազմակերպում է պալատի նախագահության որոշումների և
նախագահի հանձնարարականների կատարումը.
4) պալատի նախագահության հաստատմանն է ներկայացնում պալատի
տնօրինության գործունեության ծրագրերի նախագծերը, ինչպես նաև այդ
ծրագրերի կատարման մասին հաշվետվությունները.
5) աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում տնօրինության
աշխատակիցներին, որոշումներ է կայացնում նրանց խրախուսելու կամ
տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
6) իր իրավասության շրջանակներում գործում է պալատի անունից և
իրականացնում է պալատի կանոնադրությամբ սահմանված այլ
լիազորություններ:
Հոդված 15. Պալատի գործունեության վերահսկողությունը
1. Պալատի ֆինանսական գործունեության վերահսկողությունն
իրականացվում է անկախ աուդիտորական կազմակերպության միջոցով, որի
ընտրությունը կատարում է պալատի նախագահությունը:
ԳԼՈՒԽ V
ՊԱԼԱՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդված 16. Միջազգային կապերը և մասնակցությունը միջազգային
կազմակերպություններում
1. ԱՀ ԱԱՊ-ն ձեռնարկատիրական գործունեության հետ կապված
հարցերով իր անդամների շահերը ներկայացնում է Միջազգային առևտրային
պալատում, Եվրոպական առևտրի և արդյունաբերության պալատների
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ասոցիացիայում (Եվրոպալատում), Մտավոր սեփականության պահպանության միջազգային ասոցիացիայում, Ցուցահանդեսների միջազգային
բյուրոյում, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունում, ինչպես նաև
մյուս միջազգային կազմակերպություններում:
Հոդված 17. Միջազգային պայմանագրերը
1. Եթե Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով
սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա
կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը:
ԳԼՈՒԽ VI
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ
Հոդված 18. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հունիսի 22
Ստեփանակերտ
ՀՕ-6-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
մայիսի 31-ին
«ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2000 թվականի փետրվարի
15-ի ՀՕ-102 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածը «անշարժ գույքի օբյեկտ»
հասկացության «ենթակառուցվածքներ» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև
այդ միավորների մաս կազմող կամ միմյանցից անբաժանելի հաղորդակցության ցանցեր (երկաթգիծ, մալուխային գիծ, խողովակաշար և այլն)»
բառերով:
Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում «այլ գույքային
իրավունքների» բառերից հետո լրացնել «, այդ թվում՝ անշարժ գույքի
նկատմամբ գույքային իրավունքների գրավի» բառերը:
Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասը «գրանցումից հետո» բառերից
հետո լրացնել «, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պետական կամ
համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման
դեպքերի» բառերով:
Հոդված 4. Օրենքի 11-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 11. Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի
տեղեկատվության մատչելիությունը
1. Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի տեղեկատվության
ազատությունը սահմանափակվում է սույն հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված
տեղեկատվության, ինչպես նաև պետական, ծառայողական կամ օրենքով
պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների սահմանափակ
մատչելիությամբ:
2. Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի՝ պետական կամ
ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները տրամադրվում են
«Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:
3. Պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի տեղեկատվության մաս
կազմող՝ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի տեղեկությունները տրամադրվում են Արցախի Հանրապետության կառավարության
սահմանած կարգով:
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4. Պետական գրանցման գործառույթի իրականացման արդյունքում
գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից ստեղծված, հավաքագրված, այդ
թվում` գրանցման համար ներկայացված, ինչպես նաև անշարժ գույքի
գույքագրման փաստաթղթերում առկա տեղեկատվությունից` անկախ դրա
նյութական կրիչի (այսուհետ` իրավական կադաստրի տեղեկատվություն),
ֆիզիկական անձանց անձնական և ընտանեկան, ինչպես նաև
իրավաբանական անձանց առևտրային գաղտնիք չեն համարվում`
1) գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների պետական
գրանցման միասնական մատյանում գրառման ենթակա տեղեկությունները,
բացառությամբ սույն հոդվածի 6-րդ մասի 3-րդ կետով սահմանված դեպքերի.
2) հողամասի և շինությունների կադաստրային արժեքի (զուտ եկամտի) և
դրա հաշվարկման համար հիմք հանդիսացող տվյալները:
5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված տեղեկությունները
տրամադրվում են փաստաթղթերից քաղվածքների ձևով:
6. Իրավական կադաստրի տեղեկատվության կազմից սույն հոդվածի 4-րդ
մասով նախատեսված տեղեկատվությունը փաստաթղթերից պատճենների
ձևով, ինչպես նաև սույն հոդվածի 4-րդ մասով չնախատեսված այլ
տեղեկատվությունը փաստաթղթերից քաղվածքների կամ պատճենների ձևով
տրամադրվում են`
1) հարցվող անշարժ գույքի միավորի կամ օբյեկտի նկատմամբ հարցման
պահին սեփականատեր հանդիսացող անձանց կամ նրանց համաձայնությամբ` այլ անձանց.
2) հարցվող անշարժ գույքի միավորի կամ օբյեկտի նկատմամբ գրանցված
այլ իրավունքի սուբյեկտներին կամ այդ անշարժ գույքի նկատմամբ
իրավունքներ ունեցող իրավատերերին` իրենց իրավունքների և
սահմանափակումների ծագման, փոխանցման, փոփոխման կամ դադարման
վերաբերյալ, կամ նրանց համաձայնությամբ` այլ անձանց.
3) ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին պատկանող, այդ թվում`
տվյալ անձի անվամբ գրանցված կամ գույքագրված գույքի կամ գույքային
իրավունքների կազմի կամ որևէ տարածքում նման գույքի կամ գույքային
իրավունքների առկայության վերաբերյալ տեղեկությունները` այդ իրավունքների իրավատերերին, գրանցված իրավունքների դեպքում` գրանցված
իրավունքների սուբյեկտներին, կամ նրանց համաձայնությամբ` այլ անձանց:
7. Սույն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված համաձայնությունը կարող
է տրվել նոտարի վավերացրած կամ հասարակ գրավոր ձևով:
8. Սույն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված տեղեկությունները, առանց
համապատասխան համաձայնության, Արցախի Հանրապետության օրենքով
իրենց վերապահված լիազորությունների իրականացման համար կարող են
տրամադրվել Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմին,
Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմին և
պատգամավորներին, Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատին,
Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններին,
Արցախի Հանրապետության դատարաններին, Արցախի Հանրապետության
դատախազությանը և քրեական հետապնդման այլ մարմիններին, Արցախի
Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, Արցախի
Հանրապետության օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմիններին,
Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին, Արցախի
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Հանրապետությունում արտոնագրված փաստաբաններին, Արցախի
Հանրապետության նոտարներին, սնանկության գործով կառավարչին, որոնց
կողմից այդ տեղեկությունների հրապարակման կամ դրանց գաղտնիության
պահպանման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են
օրենքով:»:
Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածում`
1) 1-ին մասը «այլ տվյալներ» բառերից հետո լրացնել «, որոնք ներառվում
են կադաստրային քարտեզի տեղեկատվության բազային կամ թեմատիկ
շերտերում» բառերով.
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին և 1.2-րդ մասեր.
«1.1. Կադաստրային քարտեզի տեղեկատվության բազային շերտում
ներառվում են անշարժ գույքի միավորների տեղադրությունը, սահմանները,
կոորդինատները, հողամասերի մակերեսի չափի վերաբերյալ տեղեկությունները:
1.2. Կադաստրային քարտեզի տեղեկատվության թեմատիկ շերտում
ներառվում են Արցախի Հանրապետության հողային ֆոնդը` ըստ նպատակային նշանակության, գործառնական նշանակության ու հողատեսքերի,
իրավունքի պետական գրանցում ստացած վերգետնյա և ստորգետնյա հաղորդակցությունների ցանցերի վերաբերյալ տեղեկությունները, ինչպես նաև
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում` այլ
տեղեկություններ:»:
Հոդված 6. Օրենքի 16-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 16. Արցախի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության
գործունեության իրականացումը
1. Արցախի Հանրապետությունում քարտեզագրության, գեոդեզիայի,
չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեությամբ կարող
են զբաղվել պետական լիազոր մարմնից քարտեզագրության, գեոդեզիայի,
չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության որակավորման
վկայական (այսուհետ` վկայական) ստացած անձինք:
2. Վկայականի կամ դրա կրկնօրինակի կորստի կամ ոչ պիտանի
դառնալու, որակավորված անձի անվան կամ ազգանվան փոփոխման
դեպքում որակավորված անձը կարող է դիմել լիազոր մարմին` վկայականի
կրկնօրինակ կամ անվանափոխված վկայական ստանալու համար, որը
լիազոր մարմինը տրամադրում է երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Վկայականի կրկնօրինակի վերին աջ անկյունում կատարվում է
«Կրկնօրինակ» նշագրումը:
3. Քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և
հողաշինարարության աշխատանքների իրականացմանը ներկայացվող
պարտադիր պահանջները, որակավորման անցկացման կարգն ու
պայմանները, որակավորման վկայականի ձևը սահմանում է Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը:
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4. Վկայականի գործողության կասեցման համար հիմք են`
1) վկայականի գործողությունը կասեցնելու վերաբերյալ դատական
ակտը.
2) կառավարության որոշմամբ սահմանված քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության աշխատանքների
իրականացմանը ներկայացվող պարտադիր պահանջները չկատարելը:
5. Վկայականի գործողությունը կասեցնելու մասին պետական լիազոր
մարմնի ղեկավարի հրամանն այն կայացնելու օրվան հաջորդող մեկ
աշխատանքային օրվա ընթացքում առձեռն հանձնվում է որակավորում
ստացած անձին՝ ստանալու մասին ստորագրությամբ, իսկ առձեռն հանձնելու
հնարավորության բացակայության դեպքում` փոստով պատվիրված
նամակով առաքելու միջոցով:
6. Սույն հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված հիմքով
վկայականի գործողությունը կասեցվում է մեկ ամիս ժամկետով:
Վկայականի գործողությունը կասեցվում է սույն հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ
կետով սահմանված պարտադիր պահանջների չկատարման ձևով խախտումը
հայտնաբերվելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում:
Վկայականի գործողությունը չի կարող կասեցվել, եթե սույն հոդվածի 3րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված պարտադիր պահանջների չկատարման
ձևով խախտման օրվանից անցել է վեց ամսից ավելի:
7. Վկայականի գործողության կասեցման ընթացքում որակավորված
անձն իրավունք չունի իրականացնելու քարտեզագրության, գեոդեզիայի,
չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեություն,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ գործունեությունն ուղղված է կասեցման
պատճառները վերացնելուն:
8. Վկայականի գործողության դադարեցման համար հիմք են`
1) վկայական ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերում
հետագայում հայտնաբերված կեղծ կամ խեղաթյուրված տվյալների
առկայությունը.
2) որակավորված անձին անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ
ճանաչելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելու
վերաբերյալ դատական ակտը.
3) վկայականի գործողությունը դադարեցնելու վերաբերյալ որակավորված անձի դիմումը.
4) վկայականի գործողության կասեցման ժամկետում գործունեություն
իրականացնելը.
5) մեկ տարվա ընթացքում երկու անգամ վկայականի գործողության
կասեցումը.
6) որակավորված անձի մահը հավաստող փաստաթուղթը:
9. Վկայականի գործողության դադարեցման մասին պետական լիազոր
մարմնի ղեկավարի հրամանն այն կայացնելու օրվան հաջորդող մեկ
աշխատանքային օրվա ընթացքում (բացառությամբ սույն հոդվածի 8-րդ մասի
6-րդ կետի) տրվում կամ պատշաճ ձևով ուղարկվում է որակավորում ստացած
անձին:
10. Վկայականի գործողության կասեցումը, կասեցման վերացումը և
վկայականի գործողության դադարեցումը կատարվում են Արցախի
Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագր-
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ման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում
հայտատուի մասնագիտական որակավորման մշտական գործող
հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա` պետական լիազոր մարմնի
ղեկավարի հրամանով: Վկայականի գործողության կասեցման, կասեցման
վերացման և վկայականի գործողության դադարեցման հրամանների
բողոքարկման կարգը սահմանվում է օրենքով:
11. Վկայականի գործողության դադարեցումից հետո նոր վկայական
ստանալու համար անձը կարող է դիմել դրա գործողության դադարեցման
օրվանից վեց ամիս հետո:
12. Լիազոր մարմնի պաշտոնական կայքում հրապարակվում է քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության
գործունեության որակավորման վկայական ստացած անձանց անվանացանկը՝ վերջիններիս համաձայնությամբ:
13. Գրանցող մարմինը պատասխանատվություն չի կրում որակավորում
ստացած անձանց` սույն հոդվածում նշված աշխատանքների որակի և
տվյալների հավաստիության համար:
14. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված աշխատանքներն իրականացվում
են անշարժ գույքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) միջոցների հաշվին:»:
Հոդված 7. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասը «գրանցումը» բառից հետո
լրացնել «, պետական գրանցման դադարեցումը, կասեցումը և մերժումը»
բառերով:
Հոդված 8. Օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«1. Անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի ղեկավարի կողմից ստեղծվում
են անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի կառուցվածքային
ստորաբաժանումներ, որոնք իրականացնում են անշարժ գույքի պետական
ռեգիստրի գործառույթների իրականացման դիմումների ընդունումը և այդ
գործառույթների արդյունքում կազմված փաստաթղթերի տրամադրումը,
պետական ռեգիստրի ղեկավարի կողմից սահմանված տարածքում
իրականացնում են սույն օրենքով սահմանված կարգով գույքի նկատմամբ
իրավունքների և սահմանափակումների պետական գրանցում, պետական
գրանցման դադարեցում, կասեցում և մերժում, գույքի և դրա նկատմամբ
իրավունքների և սահմանափակումների մասին տեղեկատվության
տրամադրում, ինչպես նաև պետական գրանցման հիմնական սկզբունքներից
ու խնդիրներից բխող՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
նախատեսված այլ գործառույթներ:»:
Հոդված 9. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«1. Սույն օրենքով սահմանված կարգով անշարժ գույքի պետական
ռեգիստրի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում պետական գրանցումը,
պետական գրանցման դադարեցումը, կասեցումը կամ մերժումն
իրականացնում են ի պաշտոնե պետական գրանցում կատարելու
լիազորություն ունեցող պաշտոնատար անձինք, որոնց պաշտոնների ցանկը
սահմանում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի ղեկավարը:»:
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Հոդված 10. Օրենքի 24-րդ հոդվածում՝
1) 2-րդ մասում 7-րդ կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և
լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8-րդ կետ.
«8) իրավաբանական անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման
համարը:».
2) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«3. Դիմողը պետք է ներկայանա անձը հաստատող փաստաթղթով և
դիմումի հետ ներկայացնի`
1) իրավունքի պետական գրանցման համար անհրաժեշտ իրավահաստատող փաստաթղթերը, իսկ սույն օրենքի 25-րդ հոդվածով նախատեսված
դեպքերում՝ նաև այդ հոդվածով սահմանված այլ փաստաթղթեր.
2) «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ այդ օրենքով սահմանված չափով
պետական տուրքի վճարի մուծման անդորրագիրը:».
3) 6-րդ մասի «երեսուն» բառից հետո լրացնել «աշխատանքային» բառը.
4) 6-րդ մասը լրացնել հետևյալ պարբերությամբ.
«Սույն մասով սահմանված ժամկետը չի տարածվում մինչև 2008
թվականի հունիսի 22-ը կնքված՝ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքներ և
սահմանափակումներ հաստատող գործարքների կամ պայմանագրերի վրա:
Նշված փաստաթղթերը, անկախ կնքման կամ հաստատման ժամկետից, հիմք
են համարվում գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման
համար` իրավունք ձեռք բերած իրավատերերի կողմից սահմանված կարգով
ներկայացվելու դեպքում:».
5) 7-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետով.
«4) դիմումը ներկայացնում է դատական ակտերի հարկադիր կատարումն
ապահովող մարմինը` կատարողական թերթի կատարումն ապահովելու
նպատակով:»:
Հոդված 11. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը շարադրել
հետևյալ խմբագրությամբ.
«2) կատարվելու է 2000 թվականի հունվարի 1-ից հետո գրանցված
հողամասի սահմանների փոփոխության (բաժանման, միավորման կամ
ուղղման), բացառությամբ գրանցված հողամասերի սահմանների միավորման,
պետական գրանցում:»:
Հոդված 12. Օրենքի 28-րդ հոդվածում`
1) 1-ին մասի`
ա. 4-րդ կետի «իրավահաստատող» բառը փոխարինել «ներկայացված»
բառով,
բ. 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«5) առկա է փաստաթղթերով չհիմնավորված անհամապատասխանություն ներկայացված փաստաթղթերում կամ ներկայացված և գրանցման
մատյանում կամ գույքագրման փաստաթղթերում (գրանցված չլինելու
դեպքում) առկա տվյալների միջև, բացառությամբ տեխնիկական սխալի
հետևանքով առաջացած դեպքերի.».

19

2) 3-րդ և 4-րդ մասերի «ծանուցումը» բառը և դրա հոլովաձևերը
փոխարինել «որոշումը» բառով՝ դրա համապատասխան հոլովաձևերով,
բացառությամբ «հանձնման մասին ծանուցմամբ» բառակապակցությունից,
իսկ «5-օրյա ժամկետում» բառերը փոխարինել «հինգ աշխատանքային օրվա
ընթացքում» բառերով.
3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին մաս.
«4.1. Պետական գրանցման կասեցման ժամկետը չի կարող գերազանցել
դրա գրանցման համար սույն օրենքով նախատեսված ժամկետը:»:
Հոդված 13. Օրենքի 30-րդ հոդվածում`
1) 1-ին մասի 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«8) առկա են օրենքով սահմանված այլ հիմքեր:».
2) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«3. Պետական գրանցում կատարելու վերաբերյալ տրված դիմումով
գրանցումը մերժելու դեպքում դիմողին տրամադրվում է մերժման մասին
որոշումը՝ մերժման պատճառների մասին սույն հոդվածի 1-ին մասով
նախատեսված դեպքի (դեպքերի) վերաբերյալ նշումներով: Մերժման մասին
որոշումը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում առձեռն չստանալու
դեպքում այն դիմողին է առաքվում փոստով:».
3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին մաս.
«3.1. Պետական գրանցման մերժման ժամկետը չի կարող գերազանցել
դրա գրանցման համար սույն օրենքով նախատեսված ժամկետը:».
4) 4-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:
Հոդված 14. Օրենքի 32-րդ հոդվածում՝
1) 2-րդ մասը «պետական տուրքի անդորրագիրը» բառերից հետո լրացնել
«, բացառությամբ «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքերի» բառերով.
2) 6-րդ մասի առաջին պարբերությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.
«Միասնական տեղեկանքը գործարքներ կնքելու համար միակ
փաստաթուղթն է, որով հավաստվում են սույն մասում ներկայացված
տեղեկությունները, և որը պարտադիր է սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ
մասով սահմանված գործարքների վավերացման համար, բացառությամբ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի
3-րդ մասով սահմանված պետական կամ համայնքային սեփականություն
հանդիսացող հողամասերի օտարման դեպքերի:».
3) 6-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.
«Միասնական տեղեկանքն ուժի մեջ է 15 աշխատանքային օր:».
4) 7-րդ մասի «քրեական հետապնդում իրականացնող» բառերը
փոխարինել «դատախազության կամ քրեական հետապնդման այլ» բառերով.
5) 8-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:
Հոդված 15. Օրենքի 33-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
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«Հոդված 33. Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի
տեղեկատվության տրամադրման պայմանները
1. Որոշակիորեն նույնականացված (միանշանակ որոշված) անշարժ
գույքի միավորի վերաբերյալ հայցվող տեղեկատվությունը տրամադրվում է ոչ
ուշ, քան կառուցվածքային ստորաբաժանում դիմումը ներկայացվելու
օրվանից հետո` երրորդ աշխատանքային օրը:
2. Անշարժ գույքի միավորը համարվում է նույնականացված, եթե դիմումի
մեջ նշված է անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիրը կամ հասցեն կամ
անշարժ գույքի գտնվելու վայրի նկարագիրը՝ տվյալ միավորի նկատմամբ
իրավունք ունեցող որևէ սուբյեկտի անվան (անվանման) հետ միաժամանակ,
կամ դիմումի հետ ներկայացվել է անշարժ գույքի միավորի նշագրմամբ
կադաստրային քարտեզի համապատասխան հատվածը:
3. Անձի վերաբերյալ տվյալները համարվում են նույնականացված, եթե
դիմումում առնվազն նշված են`
1) ֆիզիկական անձի դեպքում՝
ա. ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը և ծննդյան
ամսաթիվը,
բ. ֆիզիկական անձի անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը և
համարը,
գ. ֆիզիկական անձի հանրային ծառայությունների համարանիշը.
2) իրավաբանական անձի դեպքում՝ իրավաբանական անձի անվանումը,
իրավաբանական անձի պետական գրանցման փաստաթղթերում
առկայության դեպքում՝ իրավաբանական անձի գրանցման համարը կամ
հարկ վճարողի հաշվառման համարը:
4. Դիմումով ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կամ անշարժ
գույքի միավորի նույնականացված չլինելը հիմք է սույն օրենքի 11-րդ
հոդվածով նախատեսված տեղեկատվության տրամադրումը կասեցնելու
համար:
5. Անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի ղեկավարը կարող է սահմանել
սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դիմումների հիման վրա
տեղեկատվության տրամադրման առավել սեղմ ժամկետներ:
6. Եթե դիմումը վերաբերում է որևէ աշխարհագրական տարածքում կամ
որևէ ընդհանուր բնութագիր ունեցող չնույնականացված անշարժ գույքի
միավորների վերաբերյալ ամփոփ, վերլուծական կամ այլ բնույթի
տեղեկությունների տրամադրմանը, և հայցվող տեղեկատվությունը
նախապատրաստելու համար գրանցող մարմինը պետք է կատարի անշարժ
գույքի միավորների նույնականացման և տեղեկությունների որոնման կամ
տարբեր նյութական կրիչների վրա գտնվող տեղեկությունների համադրման
աշխատանքներ, ապա նման տեղեկատվությունը դիմողին տրամադրվում է 25
աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի մասին դիմումը ստանալուց հետո`
հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, գրավոր տեղեկացվում է դիմողը`
նշելով հետաձգման պատճառները, տեղեկությունը տրամադրելու վերջնական
ժամկետը և տեղեկատվության տրամադրման համար վճարի չափը, որը
հաշվարկվում է հիմք ընդունելով նույնականացման ենթակա անշարժ գույքի
միավորների քանակը:»:
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Հոդված 16. Օրենքի 35-րդ հոդվածի վերնագրում և 35-րդ, 39-րդ, 41-րդ
հոդվածների տեքստերում «չեղարկելը» բառը և դրա հոլովաձևերը փոխարինել
«ուժը կորցրած ճանաչելը» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձևերով:
Հոդված 17. Օրենքի 35-րդ հոդվածում՝
1) 2-րդ մասի «որևէ» բառը փոխարինել «օրենքով սահմանված» բառերով և
հանել երկրորդ նախադասությունը.
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին մաս.
«2.1. Գործող սեփականության իրավունքի պետական գրանցման
դադարեցումն առանց սեփականության իրավունքի նոր պետական գրանցման
իրականացվում է`
1) գրանցված իրավունք ունեցող սուբյեկտի սեփականության իրավունքը
դադարեցնող դատական ակտի հիման վրա` շահագրգիռ անձի կամ դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմնի ներկայացմամբ.
2) պետական գրանցման ժամանակ թույլ տրված սխալի ուղղման
դեպքում՝ գրանցված իրավունք ունեցող սուբյեկտի դիմումի և իրավասու
մարմնի կողմից համապատասխան ուղղումը կատարելու մասին գրության
հիման վրա:»:
Հոդված 18. Օրենքի 44-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 44. Անշարժ գույքի հասցեների գրանցման առանձնահատկությունները
1. Անշարժ գույքի հասցեավորումն իրականացնող լիազոր մարմինների
որոշումների (այսուհետ՝ հասցեավորման որոշումներ) հիման վրա անշարժ
գույքի նոր հասցեներ տրամադրվելու կամ անշարժ գույքի հասցեների
փոփոխության դեպքում գույքի իրավատիրոջ կամ գրանցված իրավունք
ունեցող սուբյեկտի ներկայացմամբ իրականացվում է անշարժ գույքի հասցեի
գրանցում:
2. Գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման դիմումին կից
ներկայացված հասցեավորման որոշման հիման վրա հասցեն գրանցվում է
իրավունքի պետական գրանցման ընթացքում՝ դրա վարույթի իրականացման
համար սահմանված ժամկետում:
3. Նոր հասցեի կամ հասցեի փոփոխության գրանցումը կարող է
իրականացվել նաև առանձին՝ առանց գույքի նկատմամբ իրավունքի
պետական գրանցում իրականացնելու:
4. Նոր հասցեի կամ հասցեի փոփոխության գրանցումն իրականացվում է
գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների պետական
գրանցման միասնական մատյանում՝ անշարժ գույքի միավորի հասցեի
համար նախատեսված դաշտում նոր գրառում իրականացնելու կամ առկա
գրառումը փոփոխելու միջոցով:
5. Անշարժ գույքի հասցեն համարվում է տրամադրված կամ փոփոխված`
գրանցման մատյանում նոր կամ փոփոխված հասցեն գրանցելու պահից:
6. Հասցեների գրանցման արդյունքում անշարժ գույքի պետական
ռեգիստրը ստեղծում և վարում է անշարժ գույքի հասցեների ռեեստր:
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Անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու վայրի հասցեավորման, ինչպես նաև
անշարժ գույքի հասցեների ռեեստրի ստեղծման և վարման կարգը
սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
7. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված
հասցեավորման կարգի պահանջներին անշարժ գույքի հասցեավորումը
համապատասխանեցնելու (հասցեավորման կանոնակարգում) գործառույթի
իրականացման շրջանակներում անշարժ գույքի հասցեների գրանցումը
կարող է իրականացվել նաև անշարժ գույքի հասցեավորումն իրականացնող
լիազոր մարմինների ներկայացմամբ:
8. Անշարժ գույքի նոր հասցեի կամ հասցեի փոփոխության գրանցման
հիմքով անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ գրանցված իրավունք ունեցող
անձանց դիմումով նրանց տրամադրվում է նոր գրանցման վկայական`
հասցեի փոփոխության վերաբերյալ նշումով:»:
Հոդված 19. Օրենքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «առանձնահատկությունները» բառից հետո լրացնել «, պետական գրանցման և տեղեկատվության
տրամադրման ժամկետները» բառերով:
Հոդված 20. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 47.1-ին հոդվածով.
«Հոդված 47.1 Ջրային, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ
ենթակառուցվածքների օբյեկտների, կառույցների, դրանցով զբաղեցված
հողերի նկատմամբ Արցախի Հանրապետության կամ համայնքի
սեփականության իրավունքի գրանցման առանձնահատկությունները
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատած ծրագրերի
շրջանակներում`
1) պետական սեփականություն հանդիսացող՝ ջրային, էներգետիկայի,
տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտները,
կառույցները, դրանցով զբաղեցված հողերը համայնքին սեփականության
իրավունքով փոխանցելու նպատակով իրավաբանական անձին օտարելու
գործարքի և տվյալ իրավաբանական անձի կողմից իր իրավունքը համայնքին
սեփականության իրավունքով փոխանցելու գործարքի հիման վրա գրանցման
ենթակա է համայնքի սեփականության իրավունքը՝ առանց գույքի նկատմամբ
իրավաբանական անձի իրավունքի պետական գրանցման.
2) Արցախի Հանրապետության համայնքի սեփականություն հանդիսացող՝ ջրային, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտները, կառույցները, դրանցով զբաղեցված հողերը պետությանը սեփականության իրավունքով փոխանցելու նպատակով իրավաբանական անձին օտարելու գործարքի և տվյալ իրավաբանական անձի կողմից
պետությանը իր իրավունքը սեփականության իրավունքով փոխանցելու
գործարքի հիման վրա գրանցման ենթակա է պետության սեփականության
իրավունքը՝ առանց գույքի նկատմամբ իրավաբանական անձի իրավունքի
պետական գրանցման:
2. Սույն հոդվածում նշված գործարքների նկատմամբ սույն օրենքի 24-րդ
հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված ժամկետը հաշվարկվում է իրավաբանա-
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կան անձի կողմից պետությանը կամ համայնքին իրավունքի փոխանցման
գործարքի կնքման օրվանից:
3. Սույն օրենքի 48-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված՝ անշարժ գույքի
միավորի վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պահանջը չի
տարածվում սույն հոդվածով սահմանված՝ իրավաբանական անձի կողմից
պետությանը կամ համայնքին իրավունքի փոխանցման գործարքի վրա:
4. Սույն հոդվածով սահմանված կանոնները տարածվում են նաև սույն
օրենքի 5-րդ գլխով սահմանված՝ ստորագրությունների իսկության
ճանաչմամբ կնքվող գործարքների նկատմամբ:»:
Հոդված 21. Օրենքի 74-րդ հոդվածում՝
1. 1-ին մասում «և 2-րդ աշխատանքային օրը» բառերից հետո լրացնել «,
ինչպես նաև առանձին անշարժ գույքի միավոր գրանցված գույքի նկատմամբ
իրավունքների ծագմանը, փոփոխմանը, փոխանցմանն ուղղված գործարքներից ծագող իրավունքների պետական գրանցման դիմումը ներկայացնելու
օրը` աշխատանքային երկու ժամվա ընթացքում» բառերը.
2. 4-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.
«Եթե սույն մասով նախատեսված հասցեի կամ հասցեի փոփոխության
գրանցում կատարելու պահանջը ներկայացվում է դրա հետ կապված
տեղեկատվության տրամադրման դիմումով, ապա հասցեի կամ հասցեի փոփոխության առանձին գրանցումը կատարվում է այդ դիմումով պատվիրված
գործառույթի իրականացման համար սահմանված ժամկետում:».
3. 6-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.
«Դիմողի ցանկությամբ գրանցված անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ
տեղեկատվությունը (այդ թվում` միասնական տեղեկանքի ձևով) կարող է
տրամադրվել դիմումը ներկայացնելու օրը` աշխատանքային երկու ժամվա
ընթացքում:»:
Հոդված 22. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
մայիսի 31-ին
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 15-րդ
հոդվածի աղյուսակի 31-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«31. գույքի նկատմամբ
գույքի նկատմամբ իրավունքների և
իրավունքների և
սահմանափակումների պետական գրանցման
սահմանափակումների
համար, տեղեկատվության տրամադրման և այլ
պետական գրանցման
ծառայությունների համար դիմումը
համար, տեղեկատվության
ներկայացնելու օրվանից
տրամադրման և այլ
4-րդ
3-րդ
2-րդ
ծառայությունների համար՝ աշխատան- աշխատան- աշխատան- նույն օրը
քային օրը քային օրը քային օրը
1) անշարժ գույքի միավորի
բազային
բազային
բազային
բազային
նկատմամբ մեկ գույքային
տուրքի
տուրքի
տուրքի
տուրքի
իրավունքի ծագման, փոերեսնա- քառասնա- վաթսունա- հարյուփոխման կամ փոխանցման պատիկի
պատիկի
պատիկի
րապատի
պետական գրանցման հաչափով
չափով
չափով
կի չափով
մար, բացառությամբ սույն
կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով սահմանված դեպքերի՝
2) գյուղատնտեսական նշաբազային
բազային
բազային
բազային
նակության հողամասի
տուրքի
տուրքի
տուրքի
տուրքի
նկատմամբ մեկ գույքային
հնգայոթնապատասնաքսանաիրավունքի ծագման, փոպատիկի
տիկի
պատիկի
պատիկի
փոխման կամ փոխանցման
չափով
չափով
չափով
չափով
պետական գրանցման
համար՝
3) Արցախի Հանրապետուբազային
բազային
բազային
բազային
թյան Քաշաթաղի և
տուրքի
տուրքի
տուրքի
տուրքի
Շահումյանի շրջաններում
կրկնաեռապատի հնգապատասնագտնվող բնակարանների,
պատիկի
կի չափով
տիկի
պատիկի
անհատական բնակելի
չափով
չափով
չափով
տների միավորի նկատմամբ իրավունքների
պետական գրանցման
համար՝
4) անշարժ գույքի միավորի
բազային
նկատմամբ իրավունքի
տուրքի
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սահմանափակման, այդ
թվում՝ նաև սերվիտուտի
պետական գրանցման
համար՝
5) շարժական գույքի
գրավի կամ լիզինգի
պայմանագրով
վարձակալության իրավունքի պետական գրանցման համար՝
6) անշարժ գույքի գրանցման
մատյանում անվանափոխման վերաբերյալ գրառում
կատարելու և նոր գրանցման
վկայական տրամադրելու
կամ վկայականում փոփոխություն կատարելու համար՝
7) անշարժ գույքի միավորի
վերաբերյալ միասնական
տեղեկանք տրամադրելու
համար, բացառությամբ
սույն կետի 8-րդ և 9-րդ
ենթակետերով սահմանված
դեպքերի՝
8) գյուղատնտեսական
նշանակության մեկ միավոր
հողամասի վերաբերյալ
միասնական տեղեկանք
տրամադրելու համար՝
9) Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի և
Շահումյանի շրջաններում
գտնվող բնակարանների,
անհատական բնակելի
տների միավորի և դրանց
նկատմամբ գրանցված
իրավունքների և
սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական
տեղեկանք տրամադրելու
համար`
10) անշարժ գույքի մեկ
միավորի վերաբերյալ այլ
տեղեկատվության, ինչպես
նաև միևնույն սուբյեկտին
պատկանող գույքի առկայության վերաբերյալ
տեղեկատվություն
տրամադրելու համար՝

չափով

բազային
տուրքի
հնգապատիկի
չափով
բազային
տուրքի
կրկնապատիկի
չափով

բազային
տուրքի
տասնապատիկի
չափով

բազային
տուրքի
քսանապատիկի
չափով

բազային
տուրքի
չափով

բազային
բազային
տուրքի
տուրքի
կրկնահնգապապատիկի
տիկի
չափով
չափով
բազային
բազային
տուրքի
տուրքի
կրկնապա- հնգապատիկի
տիկի
չափով
չափով

բազային
տուրքի
չափով

բազային
տուրքի
չափով
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բազային
տուրքի
քառասնա
-պատիկի
չափով

բազային
բազային
տուրքի
տուրքի
կրկնապա- հնգապատիկի
տիկի
չափով
չափով

11) շարժական գույքի
նկատմամբ գրանցված
իրավունքների վերաբերյալ
տեղեկանք տրամադրելու
համար՝
12) իրավունքի գրանցման
վկայականի կրկնօրինակ
տրամադրելու համար՝

13) կադաստրային գործի
փաստաթղթերի
լուսապատճեններ
տրամադրելու համար՝
յուրաքանչյուր էջը՝
14) աշխարհագրական
օբյեկտի անվանման
վերաբերյալ տեղեկանք
տրամադրելու համար`
15) կադաստրային
հատակագծերի և
քարտեզների տրամադրում
վեկտորային ֆորմատով՝
ա. քաղաքային բնակավայրերի կառուցապատված
մեկ հեկտար տարածքի
համար`

բազային
տուրքի
չափով

բազային
տուրքի կրկնապատիկի չափով

բազային
տուրքի
հնգապատիկի
չափով
բազային
տուրքի
տասը
տոկոսի
չափով
բազային
տուրքի հիսուն տոկոսի չափով

բազային
տուրքի
տասնապատիկի
չափով
բազային
տուրքի
քսան
տոկոսի
չափով
բազային
տուրքի
չափով

բազային
բազային
տուրքի
տուրքի
կրկնապաքառատիկի
պատիկի
չափով
չափով
բազային
բազային
տուրքի
տուրքի կրչափով
կնապատիկի չափով
բազային
բազային
տուրքի
տուրքի
քսան
քառատոկոսի
սուն
չափով
տոկոսի
չափով
բազային
բազային
տուրքի
տուրքի
տասնհիներեսնագապատիկի պատիկի
չափով
չափով

բ. գյուղական
բնակավայրերի մեկ
հեկտար տարածքի համար`
գ. բնակավայրից դուրս տարածքներում մեկ հեկտար
տարածքի համար`

16) տեղագրական
հատակագծերի և
քարտեզների, օրթոֆոտոհատակագծերի, օրթոֆոտոքարտեզների տրամադրում՝ վեկտորային ֆորմատով ամբողջական տեղեկատվությամբ հատակագծերի
և քարտեզների, օրթոֆոտոհատակագծերի, օրթոֆոտոքարտեզների յուրաքանչյուր
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բազային
տուրքի
քսանապատիկի
չափով

անվանակարգային (նոմենկլատուրային) թերթի
համար`
17) վեկտորային ֆորմատով
տեղագրական հատակագծերից և քարտեզներից
առանձին հատվածներով
տեղեկատվության
տրամադրում՝
ա. 1:10 000 մասշտաբի
դեպքում`
1 քառակուսի կիլոմետրի
համար`

բազային
տուրքի
չափով

բազային
տուրքի
կրկնապատիկի
չափով
բազային
բազային
տուրքի
տուրքի
քսանհինգ
հիսուն
տոկոսի
տոկոսի
չափով
չափով
բազային
բազային
տուրքի
տուրքի
վեց
տասներտոկոսի
կու տոչափով
կոսի
չափով

բ. 1:25 000 մասշտաբի
դեպքում`
1 քառակուսի կիլոմետրի
համար`
գ. 1:50 000 մասշտաբի
դեպքում`
1 քառակուսի կիլոմետրի
համար`

18) թղթային կրիչով ամբողջական տեղեկատվությամբ
հատակագծերի և քարտեզների, օրթոֆոտոհատակագծերի, օրթոֆոտոքարտեզների յուրաքանչյուր անվանակարգային (նոմենկլատուրային) թերթի համար՝
ա. գունավոր
տարբերակով`

բազային
տուրքի
վեցապատիկի
չափով

բ. սև-սպիտակ
տարբերակով`

բազային
տուրքի
կրկնապատիկի
չափով

28

բազային
տուրքի
տասներկուապատիկի
չափով
բազային
տուրքի
քառապատիկի
չափով

19) գեոդեզիական ցանցի
կետերի վերաբերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում`
յուրաքանչյուր
գեոդեզիական կետի
կոորդինատի (աբսցիս,
օրդինատ, բարձրություն)
տրամադրման համար`
20) անշարժ գույքի միավորի
(հողամաս, շինություն)
յուրաքանչյուր շրջադարձային կետի կամ անկյան
կոորդինատի (աբսցիս,
օրդինատ) տրամադրման
համար`
21) թղթային տարբերակով
ցանկացած մասշտաբի
(15x15 սանտիմետր կամ
23x23 սանտիմետր)
օդալուսանկարի
տրամադրման համար`
22) 1 քառակուսի կիլոմետր
տարածքի տիեզերական
նկարի վեկտորային
ֆորմատով տրամադրման
համար`
23) սույն կետի 15-րդ և 17-րդ
ենթակետերով նախատեսված տեղեկատվության
թղթային տարբերակով
տրամադրման համար սույն
կետի 15-րդ և 17-րդ
ենթակետերով սահմանված
պետական տուրքի գումարներին ավելանում են
հետևյալ գումարները`
ա. A0 ֆորմատ`

բ. A1 ֆորմատ`
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բազային
տուրքի
չափով

բազային
տուրքի
կրկնապատիկի
չափով

բազային
տուրքի
տասը
տոկոսի
չափով

բազային
տուրքի
քսան
տոկոսի
չափով

բազային
տուրքի
հարյուր
հիսուն
տոկոսի
չափով
բազային
տուրքի
տասնապատիկի
չափով

բազային
տուրքի
եռապատիկի
չափով
բազային
տուրքի
քսանապատիկի
չափով

բազային
տուրքի
հնգապատիկի
չափով
բազային
տուրքի
եռապատիկի
չափով

բազային
տուրքի
տասնապատիկի
չափով
բազային
տուրքի
վեցապատիկի
չափով

գ. A2 ֆորմատ`

բազային
տուրքի
կրկնապատիկի
չափով
բազային
տուրքի
չափով

դ. A3 ֆորմատ`

ե. A4 ֆորմատ`

բազային
տուրքի
հիսուն
տոկոսի
չափով

բազային
տուրքի
քառապատիկի
չափով
բազային
տուրքի
կրկնապատիկի
չափով
բազային
տուրքի
չափով:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հունիսի 22
Ստեփանակերտ
ՀՕ-8-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին
ՀԱՎԱՔՆԵՐԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
ԳԼՈՒԽ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 1. Սույն օրենքի նպատակը և կարգավորման առարկան
1. Սույն օրենքի նպատակը Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 44-րդ հոդվածով և միջազգային պայմանագրերով սահմանված հավաքների

ազատության՝

հավաք

կազմակերպելու

և

հավաքին

մասնակցելու իրավունքի ապահովումն էֈ
2.

Սույն

օրենքը

կարգավորում

է

հավաքների

ազատությունն

իրականացնելու և պաշտպանելու պայմաններն ու կարգը:
Հոդված 2. Հավաքի հասկացությունը
1. Սույն օրենքի իմաստով հավաքը երկու կամ ավելի անձանց խաղաղ և
առանց զենքի ժամանակավոր ներկայությունն է որևէ վայրում` հանրային
հետաքրքրություն

ներկայացնող

հարցերի

շուրջ

ընդհանուր

կարծիք

ձևավորելու կամ արտահայտելու մտադրությամբ:
2. Հավաքը հանրային է, եթե դրան կարող է մասնակցել յուրաքանչյուր ոքֈ
3. Հավաքն իրականացվում է մեկ վայրում հավաքվելու կամ մեկ վայրից
մյուսը տեղաշարժվելու միջոցով (երթ)ֈ
4. Հավաքի

վայրը

պետական,

համայնքային

կամ

մասնավոր

սեփականություն հանդիսացող բացօթյա տարածք (փողոց, մայթ, հրապարակ,
այգի, պուրակ և այլն) կամ շինություն է, որը հավաքի անցկացման
նպատակով մատչելի է յուրաքանչյուրի համարֈ
5. Շինությունը բոլոր կողմերից

միջնորմված և, որպես կանոն,

ծածկ

ունեցող տարածք էֈ
Հոդված 3. Ոչ հանրային և շինություններում անցկացվող հավաքների
առանձնահատկությունը
1. Ոչ հանրային, ինչպես նաև շինություններում անցկացվող հավաքների
վրա, այնքանով, որքանով դրանք իրենց էությամբ կիրառելի են, տարածվում
են սույն օրենքի 1-ին գլխի, ինչպես նաև սույն օրենքի 29-34-րդ հոդվածների
դրույթներըֈ
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Հոդված 4. Համաչափության և այլ հիմնարար սկզբունքները
1.

Պետական

և

տեղական

ինքնակառավարման

մարմիններն

ու

պաշտոնատար անձինք սույն օրենքով սահմանված իրենց լիազորություններն
իրականացնելիս

պարտավոր

են

ղեկավարվել

համաչափության

և

վարչարարության մյուս հիմնարար սկզբունքներով` «Վարչարարության
հիմունքների

և

վարչական

վարույթի

մասին»

Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետության օրենքին համապատասխանֈ
Հոդված 5. Հավաքների ազատության սահմանափակումների հիմքերը
1. Հավաքների ազատությունը կարող է սահմանափակվել միայն այն
դեպքում,

երբ

ժողովրդավարական

անվտանգության

և

հասարակությունում

հասարակական

հանցագործությունների

կանխումը,

կարգի

հանրության

պետական

պահպանումը,
առողջության

ու

բարոյականության (այսուհետ՝ հանրության շահեր), այլոց հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը (այսուհետ՝ այլ անձանց
հիմնական իրավունքներ) գերակայում են հավաքի ազատության նկատմամբֈ
2.

Արգելվում

սահմանադրական

է
կարգը

հավաքների
բռնի

ազատության

տապալելու,

ազգային,

օգտագործումը
ռասայական,

կրոնական ատելություն բորբոքելու, բռնություն կամ պատերազմ քարոզելու
նպատակովֈ
Հոդված 6.

Հավաքներին մասնակցելու իրավունքը

1. Հավաքներին մասնակցելու իրավունք ունի յուրաքանչյուր ոք (Արցախի
Հանրապետության

քաղաքացիները,

օտարերկրյա

քաղաքացիները

և

քաղաքացիություն չունեցող անձինք):
2.

Ոչ

ոք

իրավունք

չունի

պարտադրելու

անձին

մասնակցելու

որևէ հավաքի կամ խոչընդոտելու նրա մասնակցությունը որևէ հավաքիֈ
3. Հավաքի մասնակից է այն անձը, որը հավաքի անցկացման ժամանակ
գտնվում է հավաքի վայրում` հավաքին մասնակցելու նպատակով:
4. Հավաքի մասնակից չեն

հավաքի անցկացման վայրում

հավաքի

անցկացման ժամանակ իրենց լիազորություններն իրականացնելու կամ
աշխատանքային պարտականությունները կատարելու, ստեղծագործական
գործունեություն կամ օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված այլ
գործունեություն իրականացնելու նպատակով գտնվող անձինք, ինչպես
նաև հավաքի լուսաբանման նպատակով ներկա գտնվող զանգվածային
լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները:
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Հոդված 7. Հավաքի կազմակերպիչը
1. Հավաքի կազմակերպիչ կարող է լինել հավաքին մասնակցելու
իրավունք
ունեցող
յուրաքանչյուր
ոք,
ինչպես
նաև
Արցախի
Հանրապետությունում գրանցված ցանկացած իրավաբանական անձֈ
2. Հավաքի կազմակերպիչը հավաքի ղեկավարն էֈ Եթե հավաքը
կազմակերպվում է իրավաբանական անձի կողմից, ապա հավաքի ղեկավարը
իրավաբանական անձի ղեկավարն էֈ Կազմակերպիչը կարող է հավաքի
ղեկավարումը հանձնարարել այլ անձիֈ
3.

Եթե հավաքի

ղեկավարի

պարտականությունները

փաստացի

իրականացնում է այլ անձ, ապա նա է կրում սույն օրենքով հավաքի
ղեկավարի համար սահմանված իրավունքները և պարտականություններըֈ
Հոդված 8. Հավաքներին մասնակցելու և հավաքներ կազմակերպելու
սահմանափակումները
1. Դատավորները, դատախազները, քննիչները, ինչպես նաև զինված
ուժերում,

ազգային

անվտանգության,

ոստիկանության

և

այլ

ռազմականացված մարմիններում ծառայողները հավաքներին մասնակցելիս
պետք է քաղաքական չեզոքություն և զսպվածություն ցուցաբերենֈ
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված անձինք իրավունք չունեն
կազմակերպելու հավաքներ:
3. Դատախազները, քննիչները, ինչպես նաև զինված ուժերում, ազգային
անվտանգության, ոստիկանության և այլ ռազմականացված մարմիններում
ծառայողներն իրավունք չունեն

հավաքին մասնակցելու ծառայողական

համազգեստովֈ
4. Մինչև 14 տարեկան անձինք հավաք կարող են կազմակերպել միայն
իրենց օրինական ներկայացուցիչների գրավոր համաձայնությամբֈ
5. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված անձանց` հավաքներին
մասնակցելու իրավունքների լրացուցիչ սահմանափակումները կարող են
սահմանվել այլ օրենքներով:
ԳԼՈՒԽ 2
ԻՐԱԶԵԿՄԱՄԲ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔՆԵՐ
Հոդված 9.
1.

Հանրային հավաքի անցկացման մասին իրազեկումը

Հանրային հավաք (այսուհետ` հավաք)

անցկացնելու

համար

կազմակերպիչը գրավոր իրազեկում է լիազոր մարմնին՝ բացառությամբ մինչև
25 մասնակից ունեցող, ինքնաբուխ և շտապ հավաքներիֈ
Հոդված 10. Իրազեկման նպատակը
1. Իրազեկման նպատակը պետության կողմից հավաքի բնականոն և
խաղաղ ընթացքն ապահովելը, ինչպես նաև այլ անձանց հիմնական
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իրավունքների

ու

հանրության

շահերի

պաշտպանության

համար

անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելն էֈ
Հոդված 11. Լիազոր մարմինը
1. Իրազեկումը քննարկող և որոշում կայացնողը համայնքի ղեկավարն է
(այսուհետ` լիազոր մարմին):
Հոդված 12. Իրազեկում ներկայացնելու ժամկետը
1. Իրազեկումը կարող է ներկայացվել հավաքի անցկացման օրվանից ոչ
ուշ, քան 5 օր և ոչ շուտ, քան 30 օր առաջֈ
Հոդված 13. Իրազեկում ներկայացնելու ձևը
1. Իրազեկումը ներկայացվում է գրավոր` անձամբ կամ փոստովֈ
Հոդված 14. Իրազեկմանը ներկայացվող պահանջները
1. Իրազեկման մեջ պետք է նշվեն`
1) հավաքի վայրը.
2) հավաքի սկզբի և ավարտի մոտավոր ժամանակը.
3) հավաքի նպատակը.
4) մասնակիցների սպասվող թիվը.
5) հավաքի անցկացման ժամանակ օգտագործվելիք առարկաները կամ
տեխնիկական միջոցները (պաստառներ, ջահեր, բարձրախոսներ և այլն).
6) հավաքին հավաքի կազմակերպման և անցկացման հետ կապված
կարգադրական բնույթի գործառույթներ իրականացնող անձանց (այսուհետ՝
կարգադրիչներ) ներգրավելու դեպքում՝ կարգադրիչների նախատեսվող թիվը.
7) երթի դեպքում՝ երթի ուղին և ժամանակացույցը.
8) կազմակերպիչների անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի տվյալները (կցելով փաստաթղթի պատճենը), հեռախոսահամարները,
փոստային և էլեկտրոնային հասցեները, իսկ եթե կազմակերպիչն ու հավաքի
ղեկավարը տարբեր անձինք են` նաև հավաքի ղեկավարի անձնագրի կամ
անձը հաստատող այլ փաստաթղթի տվյալները, փոստային հասցեն և
առկայության դեպքում` հեռախոսահամարներն ու էլեկտրոնային հասցենֈ
2. Իրավաբանական անձի կողմից հավաք կազմակերպվելու դեպքում
իրազեկման հետ ներկայացվում է նաև այդ մասին իրավաբանական անձի
ղեկավար մարմնի կամ կառավարման մարմնի որոշումըֈ
3. Եթե հավաքի վայրը պետական կամ համայնքային սեփականություն
հանդիսացող բացօթյա տարածք է, որը հանձնված է վարձակալության, կամ
մասնավոր սեփականություն հանդիսացող բացօթյա տարածք կամ շինություն
է,

ապա

իրազեկման

սեփականատիրոջ

հետ

գրավոր

ներկայացվում

է

նաև

վարձակալի

համաձայնությունը հավաքի
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կամ

անցկացման

վերաբերյալֈ Վարձակալի կամ սեփականատիրոջ գրավոր համաձայնությունը հավաքի անցկացման վերաբերյալ չի պահանջվում, եթե յուրաքանչյուր
ոք ունի այդ տարածք անարգել մուտք գործելու իրավունք:
4. Եթե հավաքի կազմակերպչի 14 տարին չի լրացել, ապա նա
ներկայացնում

է

նաև

իր

օրինական

ներկայացուցիչների

գրավոր

համաձայնությունը:
5. Կազմակերպիչը պարտավոր է սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված
տվյալներում

փոփոխությունների

մասին

անհապաղ,

բայց

ոչ

ուշ,

քան հավաքը սկսելուց 24 ժամ առաջ տեղեկացնել լիազոր մարմնինֈ Այդ
փոփոխությունները չեն կարող փոխել ի գիտություն ընդունված հավաքի
էությունըֈ
6. Եթե կազմակերպիչը փոխում է սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-4-րդ, 7-րդ
կետերում նշված տվյալներից որևէ մեկը, որի հետևանքով փոխվում է հավաքի
էությունը, ապա դա համարվում է նոր իրազեկումֈ
7. Եթե իրազեկումը պարունակում է ձևական սխալներ, որոնք կարող են
շտկվել, ապա լիազոր մարմինը դրանք մատնացույց է անում կազմակերպչին՝
հնարավորություն ընձեռելով շտկելու այդ սխալները, կամ ինքն է շտկում
դրանք՝ կազմակերպչին նախապես կամ հետագայում իրազեկելով այդ մասինֈ
Եթե իրազեկման մեջ նշված տվյալները ամբողջական չեն, ապա լիազոր
մարմինը

կազմակերպչին առաջարկում

է իր

սահմանած

ժամկետում

իրազեկումներն

անհապաղ

համալրել դրանքֈ
Հոդված 15. Իրազեկումների մուտքագրումը
1.

Լիազոր

մարմին

ներկայացված

մուտքագրվում են այդ նպատակով վարվող հատուկ գրանցամատյանում`
ըստ

դրանք

ստանալու

հերթականության,

իսկ

դրանց

պատճենները

փակցվում են լիազոր մարմնի վարչական շենքում` բոլորի համար մատչելի ու
տեսանելի տեղումֈ Եթե լիազոր մարմինն ունի համացանցային կայքէջ, ապա
իրազեկումները գրանցամատյանում մուտքագրելու պահից երեք ժամվա
ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ավարտը,
տեղադրվում են այդ էջումֈ Իրազեկումների գրանցամատյանի վարման կարգն
ու ձևը հաստատում է համայնքի ավագանին:
Հոդված 16. Իրազեկման քննարկման կարգը
1. Լիազոր մարմինն իրազեկումը քննարկում է ըստ իրազեկումների
մուտքագրման հերթականության: Եթե իրազեկումը ներկայացվել է հավաքի
անցկացման օրվան նախորդող 30 օրից մինչև 14 օր առաջ, ապա լիազոր
մարմինն իրազեկումը քննարկում է այն մուտքագրվելու պահից 5 օրվա
ընթացքում, իսկ եթե իրազեկումը ներկայացվել է հավաքի անցկացման օրվան
նախորդող 13 օրից մինչև 5 օր առաջ, ապա լիազոր մարմինն իրազեկումը
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քննարկում է այն մուտքագրվելու պահից 24 ժամվա ընթացքում: Եթե
քննարկման ժամկետն ավարտվում է ոչ աշխատանքային օրը, ապա դա
երկարաձգվում է մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը:
2. Լիազոր մարմինն իրազեկումը մուտքագրելուց հետո այն անհապաղ
ուղարկում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն (այսուհետ՝
ոստիկանություն)` հավաքի անցկացման վերաբերյալ կարծիք ստանալու
նպատակովֈ
3. Եթե հավաքը նախատեսվում է անցկացնել պատմության և մշակույթի
անշարժ

հուշարձանների

տարածքում

կամ

դրանց

անմիջական

հարևանությամբ, ապա մուտքագրվելուց հետո իրազեկումն անհապաղ
ուղարկվում է նաև հուշարձանների պահպանության բնագավառում Արցախի
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման
մարմին՝ հավաքի անցկացման վերաբերյալ կարծիք ստանալու նպատակով:
Հոդված 17. Լսումները
1. Լիազոր մարմինը լսումներ է անցկացնում, եթե առկա է հետևյալ
պայմաններից որևէ մեկը.
1) լիազոր մարմինը մտադիր է հավաքի անցկացման համար պայմաններ
առաջադրել կամ սահմանափակումներ կիրառել կամ արգելել հավաքը.
2) ոստիկանությունը ներկայացրել է հավաքի նկատմամբ առանձին
սահմանափակումներ կիրառելու կամ այն արգելելու վերաբերյալ կարծիք.
3)

հուշարձանների

պահպանության

բնագավառում

Արցախի

Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման
մարմինը ներկայացրել է պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների
տարածքում կամ դրանց անմիջական հարևանությամբ անցկացվելիք հավաքի
նկատմամբ առանձին սահմանափակումներ կիրառելու կամ այն արգելելու
վերաբերյալ կարծիքֈ
2. Լիազոր մարմինը կազմակերպիչներին սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 1ին և 3-րդ մասերով սահմանված կարգով ծանուցում է լսումների անցկացման
տեղի և ժամանակի մասինֈ
3. Լիազոր մարմինը լսումներին մասնակցելու համար կարող է հրավիրել
ոստիկանության, հուշարձանների պահպանության բնագավառում Արցախի
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման
մարմնի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև այլ անձանցֈ
4.

Լսումների

ընթացակարգը

սահմանում

է

լիազոր

մարմինըֈ

Կազմակերպչին պետք է լիարժեք հնարավորություն տրվի ներկայացնելու իր
տեսակետըֈ
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Հոդված 18. Հավաքների անցկացման համար պայմաններ առաջադրելը և
սահմանափակումները
1.

Եթե

լիազոր

մարմին

ներկայացված

իրազեկումից

կամ

նրա

տրամադրության տակ գտնվող այլ տեղեկություններից պարզ է դառնում, որ
նախատեսված հավաքի ժամանակը, վայրը կամ եղանակը անմիջականորեն
կարող են հանգեցնել այլ անձանց հիմնական իրավունքների կամ հանրության
շահերի անհամաչափ սահմանափակման, ապա լիազոր մարմինը հավաքի
անցկացման

համար

կազմակերպչին

կարող

է

առաջադրել հավաքի

անցկացման ժամանակին, վայրին կամ եղանակին վերաբերող պայմաններֈ
2. Պայմանների վերաբերյալ լիազոր մարմնի և կազմակերպչի միջև
համաձայնություն ձեռք բերվելու դեպքում դրանք արձանագրվում են և կցվում
գործինֈ Պայմանների վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք չբերվելու դեպքում
լիազոր մարմինը որոշում է կայացնում հավաքի ժամանակի, վայրի կամ
եղանակի նկատմամբ սահմանափակումներ սահմանելու մասինֈ
3. Հավաքի անցկացման նկատմամբ սահմանվող սահմանափակումները
չեն կարող աղավաղել հավաքի նպատակը կամ հավաքի մասնակիցների
տարածքային մեկուսացման, ինչպես նաև հավաքի անցկացման ժամանակի
կամ վայրի փոփոխության միջոցով էականորեն նվազեցնել դրա պոտենցիալ
ներգործությունը կազմակերպիչների նախընտրած հանրային լսարանի վրա
կամ որևէ այլ ձևով հանգեցնել հավաքի փաստացի արգելմանըֈ
4. Հավաքի անցկացման համար այլ վայր առաջարկվելու դեպքում
մասնավորապես պետք է ապահովվի իրազեկման մեջ նշված՝ մասնակիցների
սպասվող թվով մասնակցության հնարավորությունը, չպետք է առաջարկվեն
կազմակերպիչների ընտրած համայնքի տարածքից դուրս վայրեր, իսկ
առաջարկվող վայրը հնարավորինս պետք է մոտ լինի իրազեկման մեջ նշված
վայրին (երթի դեպքում` երթուղուն)ֈ
5. Հավաքի իրազեկման մեջ նշված ժամանակում և վայրում այլ,
ներառյալ` հակադարձ ուղղվածությամբ հավաքի անցկացումն ինքնին հիմք
չէ հավաքի նկատմամբ սահմանափակումներ սահմանելու համար, եթե չկա
դրանց մասնակիցների բախման անմիջական վտանգֈ Հակառակ դեպքում
ավելի ուշ իրազեկված հավաքի նկատմամբ կիրառվում են սույն հոդվածի 1-ին
և 2-րդ մասերըֈ
Հոդված 19. Հավաքն արգելելը
1. Հավաքն արգելվում է, եթե`
1) հավաքի նպատակը սահմանադրական կարգի բռնի տապալումը,
ազգային, ռասայական, կրոնական ատելություն բորբոքելը, բռնություն կամ
պատերազմ քարոզելն է.
2) անձը, սույն օրենքի համաձայն, չունի
իրավունք.
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հավաք

կազմակերպելու

3) հավաքն անցկացվելու է Հանրապետության Նախագահի, Ազգային
ժողովի,

Կառավարության

նստավայրերից,

դատարաններից

կամ

քրեակատարողական հիմնարկներից այնպիսի հեռավորության վրա, որի
դեպքում այն սպառնում է դրանց բնականոն գործունեությանըֈ
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված դեպքում
համապատասխան

մարմինների

պահպանությունն

իրականացնող

ծառայությունները կարող են լիազոր մարմին ներկայացնել իրենց կարծիքը
սպառնացող վտանգի վերաբերյալ:
3. Լիազոր մարմինն արգելում է հավաքը, եթե առկա են սույն հոդվածի 1ին մասի 1-ին կամ 2-րդ կետերով նախատեսված հիմքերըֈ
4. Եթե առկա է սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված
հիմքը, ապա լիազոր մարմինն արգելում է հավաքը, եթե սույն օրենքի 18-րդ
հոդվածի

2-րդ

մասով

հնարավոր չէ կանխել

նախատեսված
այլ

սահմանափակումների

միջոցով

անձանց հիմնական իրավունքներին կամ

հանրության շահերին սպառնացող անմիջական վտանգըֈ
5. Արգելված հավաքին մասնակցելու քարոզչությունն արգելվում է:
Հոդված 20. Իրազեկման վերաբերյալ լիազոր մարմնի ակտերը
1. Սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքում
լիազոր

մարմինը

որոշում

է

կայացնում

հավաքն

իր

սահմանած

սահմանափակումներով անցկացնելու մասինֈ
2. Սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված
դեպքերում լիազոր մարմինը որոշում է կայացնում հավաքն արգելելու մասինֈ
3. Եթե սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետում
լիազոր մարմինը չի ընդունում սույն հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մասերով
նախատեսված որոշումներից որևէ մեկը, ապա համարվում է, որ իրազեկումն
ընդունված է ի գիտությունֈ
Հոդված 21. Իրազեկումն ի գիտություն ընդունելու մասին տեղեկացնելը
1. Իրազեկումն ի գիտություն ընդունելու մասին լիազոր մարմինն
անհապաղ տեղեկացնում է կազմակերպիչներին և ոստիկանությանը, ինչպես
նաև դրա մասին գրություն է փակցնում լիազոր մարմնի վարչական շենքում`
բոլորի համար մատչելի ու տեսանելի տեղումֈ Եթե լիազոր մարմինն ունի
համացանցային կայքէջ, ապա այդ տեղեկությունը տեղադրվում է նաև այդ
էջումֈ
2. Լիազոր մարմնի կողմից հավաք կազմակերպվելու դեպքում լիազոր
մարմինն այդ մասին տեղեկությունը տեղադրում է իր համացանցային
կայքէջում, ինչպես նաև դրա մասին գրություն է փակցնում լիազոր մարմնի
վարչական շենքում` բոլորի համար մատչելի ու տեսանելի տեղում ոչ ուշ,
քան հավաքն անցկացնելու օրվանից յոթ օր առաջ:
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Հոդված 22. Լիազոր մարմնի որոշումներն ուժի մեջ մտնելը
1. Լիազոր մարմինը սույն օրենքի 20-րդ հոդվածով նախատեսված
որոշումների

մասին

անհապաղ

հայտնում

է

կազմակերպիչներին

և

ոստիկանությանը, ինչպես նաև դրանք փակցնում է վարչական շենքում`
բոլորի համար մատչելի ու տեսանելի տեղումֈ Ընդ որում, լիազոր մարմնի
ակտը պետք է փակցված մնա համապատասխան տեղում մինչև հավաքին
հաջորդող օրըֈ Լիազոր մարմնի որոշումն ուժի մեջ է մտնում լիազոր մարմնի
վարչական շենքում այն փակցվելու պահիցֈ Եթե լիազոր մարմինն ունի
համացանցային կայքէջ, ապա այդ որոշումները տեղադրվում են նաև այդ
էջումֈ
2.

Լիազոր

մարմնի

որոշումն

անհապաղ

հանձնվում

է

կազմակերպիչներին պատվիրված փոստով` ստանալու մասին ծանուցմամբ,
կամ կազմակերպչին` առձեռն հանձնելու միջոցովֈ
3. Լիազոր մարմինը կազմակերպչի հեռախոսի, ֆաքսի համարները,
էլեկտրոնային փոստի հասցեն ունենալու դեպքում իր ընդունած որոշման
մասին վերը նշված կապի միջոցներից առնվազն մեկով անհապաղ հայտնում
է կազմակերպչին:
Հոդված 23. Իրազեկման վերաբերյալ լիազոր մարմնի ակտի վիճարկումը
դատական կարգով
1. Լիազոր մարմնի որոշումները կարող են բողոքարկվել դատարան`
Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետության

վարչական

դատավարության

օրենսգրքով սահմանված կարգով:
ԳԼՈՒԽ 3
ՄԻՆՉԵՎ 25 ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՈՒՆԵՑՈՂ, ԻՆՔՆԱԲՈՒԽ ԵՎ ՇՏԱՊ
ՀԱՎԱՔՆԵՐԸ (ԱՌԱՆՑ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՀԱՎԱՔՆԵՐ)
Հոդված 24. Մինչև 25 մասնակից ունեցող հավաքները
1. Եթե կազմակերպչի հիմնավոր կարծիքով հավաքին մասնակցելու է ոչ
ավելի, քան 25 մասնակից, ապա իրազեկում ներկայացնելը պարտադիր չէֈ
Հոդված 25. Մինչև 25 մասնակից ունեցող հավաքների անցկացման
կարգը
1. Մինչև 25 մասնակից ունեցող հավաքների վրա տարածվում են սույն
օրենքի 4-րդ գլխով սահմանված դրույթներըֈ
Հոդված 26. Ինքնաբուխ և շտապ հավաքները
1. Ինքնաբուխ է որոշակի իրադարձությանն անմիջապես արձագանքելու
նպատակով անցկացվող հավաքը (այսուհետ` ինքնաբուխ հավաք)ֈ
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2. Շտապ է այն հավաքը, որը կազմակերպվում և անցկացվում է որևէ
իրադարձությանը հրատապ արձագանքելու նպատակով և այդ նպատակին
հնարավոր չէ հասնել իրազեկում ներկայացնելու ժամկետի պահպանման
պարագայում (շտապ հավաք)ֈ
Հոդված 27. Ինքնաբուխ և շտապ հավաք անցկացնելու կարգը
1. Եթե ինքնաբուխ հավաքն ունի հավաքի անցկացման փաստացի
կազմակերպիչ, ապա վերջինս պարտավոր է այդ մասին անհապաղ
տեղեկացնել հավաքի անցկացման վայրի ոստիկանության ստորաբաժանմանըֈ
2. Շտապ հավաքի կազմակերպիչը պարտավոր է հավաքն անցկացնելուն
ուղղված գործողություններ ձեռնարկելուց առաջ այդ մասին անհապաղ
տեղեկացնել լիազոր մարմնին և ոստիկանությանըֈ
3. Ինքնաբուխ և շտապ հավաքները չեն կարող տևել երեք ժամից ավելիֈ
ԳԼՈՒԽ 4
ՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ
Հոդված 28. Հավաքի սկիզբը և ավարտը
1. Հավաքի սկզբում հավաքի ղեկավարը հայտարարում է իր անունը և
ազգանունը, իսկ եթե հավաքը կազմակերպել է իրավաբանական անձը, ապա
նաև` իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը, հավաքի նպատակը, ինչպես
նաև հավաքի

ավարտի

մոտավոր

ժամկետըֈ

Եթե հավաքի

ընթացքում

իրականացվելու է երթ, ապա պետք է հրապարակվեն երթի ուղին և
ժամանակացույցըֈ
Հոդված 29. Օրվա որոշակի ժամերին հավաքի ընթացքը
1. Օրվա որոշակի ժամերին (ժամը 22:00-ից մինչև 08:00-ն) բնակելի
շինություններին, հիվանդանոցներին, գիշերօթիկ հաստատություններին և
գիշերելու համար նախատեսված այլ շենքերին հարող տարածքներում
անցկացվող հավաքները

չեն

կարող

զուգորդվել

անձանց

հանգիստը

խանգարող աղմուկով կամ լուսային ազդանշաններովֈ
Հոդված 30. Հավաքի մասնակիցների պարտականությունները
1. Հավաքի մասնակիցը պարտավոր է`
1) հավաքի ընթացքում չկրել զենք կամ որպես զենք օգտագործվող
առարկաներ.
2) կատարել հավաքի ղեկավարի, կարգադրիչների՝ կարգ ու կանոնի
պահպանման վերաբերյալ ցուցումները.
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3)

ձեռնպահ

մնալ

այնպիսի

գործողություններից,

որոնք

նպատակաուղղված են հավաքի բնականոն ընթացքը խոչընդոտելուն.
4) հավաքից հեռացվելու դեպքում անհապաղ հեռանալ հավաքի վայրից.
5) հավաքը

դադարեցվելու

դեպքում

անհապաղ

հեռանալ հավաքի

վայրից.
6) չխոչընդոտել հավաքի անցկացման վայրում գտնվող կամ դրան հարող
շենքերի, շինությունների կամ այլ տարածքների ազատ մուտքն ու ելքըֈ
Հոդված 31. Հավաքի ղեկավարի իրավունքները և
պարտականությունները
1. Հավաքի ղեկավարը`
1) որոշում է հավաքի ընթացքը, մասնավորապես, ձայն է տրամադրում
ելույթ ունեցողներին և որոշում նրանց ելույթների հերթականությունը.
2)

պարտավոր

է

ներկա

լինել

հավաքին

և

հասանելի

լինել

ոստիկանության ներկայացուցչի համար.
3) հավաքի

ընթացքում

ձեռնարկել հավաքի

պարտավոր

բնականոն

է

ընթացքն

անհրաժեշտ

միջոցներ

ապահովելու

համար,

մասնավորապես, հավաքի մասնակիցների կողմից բռնի գործողությունները
կանխելու, բռնությունից զերծ մնալու և ուժի կիրառմանը պատրաստ
մասնակիցներից սահմանազատվելու կոչերի միջոցով.
4) իրավունք ունի դիմելու ոստիկանության ծառայողներին` հավաքի
անցկացման վայրից հեռացնելու այն անձանց, որոնք կոպտորեն խախտում
են հավաքի խաղաղ և բնականոն ընթացքը.
5)

պարտավոր

տեղեկացնել հավաքի

է
խաղաղ

հավաքի
և

մասնակիցներին

բնականոն

ընթացքն

անմիջապես
ապահովելու

վերաբերյալ ոստիկանության ծառայողների պահանջների մասինֈ
2. Հավաքի ղեկավարն իրավունք ունի օգտվելու անհրաժեշտ քանակի
կարգադրիչների օգնությունիցֈ Կարգադրիչները պետք է կրեն սպիտակ
տեսանելի տարբերանշաններ` վրան գրված «ԿԱՐԳԱԴՐԻՉ» բառըֈ Այլ
տարբերանշաններ չեն թույլատրվումֈ
Հոդված 32. Ոստիկանության պարտականությունները հավաքի
ընթացքում
1. Ոստիկանությունը պարտավոր է`
1) հավաքի մասին տեղեկատվություն ստանալուց հետո անհապաղ
նշանակել իր ներկայացուցչին և այդ մասին հայտնել կազմակերպչին ու
լիազոր մարմնին.
2) ապահովել իր ներկայացուցչի ներկայությունը հավաքին.
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3) հավաքի անցկացման վայրից հեռացնել այն անձանց, որոնք կոպտորեն
խախտում են հավաքի խաղաղ և բնականոն ընթացքը, եթե այլ կերպ
հնարավոր չէ ապահովել այն.
4) ապահովել հավաքի անցկացման վայրում գտնվող կամ դրան հարող
շենքերի, շինությունների կամ այլ տարածքների ազատ մուտքն ու ելքըֈ
2. Եթե հավաքն անցկացվում է սույն օրենքի 2-րդ գլխով նախատեսված
իրազեկմանը վերաբերող պահանջների խախտմամբ, ապա ոստիկանությունը
պարտավոր է բարձրախոսով տեղեկացնել, որ հավաքն անօրինական է, և որ
մասնակիցները ենթակա են օրենքով սահմանված պատասխանատվությանֈ
Եթե հավաքը

խաղաղ

բնույթ

ունի,

ապա

ոստիկանությունն

իր

իրավասությունների սահմաններում պարտավոր է աջակցել հավաքինֈ
Հոդված 33. Հավաքը դադարեցնելը
1. Ոստիկանությունը կարող է դադարեցնել հավաքը միայն այն դեպքում,
եթե այլ կերպ հնարավոր չէ կանխել այլ անձանց հիմնական իրավունքների
կամ հանրության շահերի անհամաչափ սահմանափակումըֈ
2.

Ոստիկանությունը հավաքը

է հավաքի

ղեկավարին,

որը

դադարեցնելու

պարտավոր

է

այդ

պահանջով
մասին

դիմում

անմիջապես

տեղեկացնել հավաքի մասնակիցներինֈ
3. Հավաքի ղեկավարի բացակայության կամ հավաքի ղեկավարի կողմից
ոստիկանության

պահանջը

ներկայացուցիչը

ոչ

չկատարվելու

պակաս,

քան

դեպքերում

երկու

անգամ

ոստիկանության
բարձրախոսով

մասնակիցներից պահանջում է դադարեցնել հավաքը` սահմանելով ողջամիտ
ժամկետֈ

Միաժամանակ

ոստիկանության

ներկայացուցիչը հավաքի

մասնակիցներին նախազգուշացնում է սահմանված ժամկետում հավաքը
կամովին

չդադարեցնելու

դեպքում

հավաքը

ցրելու,

ներառյալ`

«Ոստիկանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով
նախատեսված հատուկ միջոցներ կիրառելու իր լիազորության մասինֈ
4.

Սույն

հոդվածի

2-րդ

և

3-րդ

մասերով

սահմանված հավաքի

դադարեցման կարգը չի տարածվում այն դեպքերի վրա, երբ հավաքի
անցկացման վայրում սկսվել են զանգվածային անկարգություններ, որոնք
պահանջում

են

իրավիճակից

բխող

հրատապ

միջոցառումների

իրականացումֈ
Հոդված 34. Հավաքը ցրելը
1. Սույն օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասում նշված ժամկետում հավաքը
կամովին չդադարեցվելու դեպքում ոստիկանությունը ցրում է հավաքըֈ
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ԳԼՈՒԽ 5
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ
Հոդված 35. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-9-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված

1.

«Արտակարգ

դրության մասին»

Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետության 1992 թվականի հունվարի 8-ի Հ.Ն-0016-1 օրենքի 20-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«գ)

հավաքներ

կամ

հանրային

միջոցառումներ

կազմակերպելու

սահմանափակում,»:
Հոդված

2.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-10-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ԶԵՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Զենքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-41 օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ
կետում «Ժողովների, հանրահավաքների, երթերի, ցույցերի, պիկետների և
զանգվածային կամ հրապարակային այլ» բառերը փոխարինել «Հավաքների
կամ հանրային» բառերով:
Հոդված

2.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-11-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի նոյեմբերի 27-ի ՀՕ-16 օրենքի
15-րդ

հոդվածի

1-ին

կետի

2-րդ

ենթակետը

շարադրել

հետևյալ

խմբագրությամբ.
«2) կազմակերպել և անցկացնել խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ.»:
Հոդված

2.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-12-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված

1.

«Արհեստակցական միությունների

մասին»

Լեռնային

Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 23-ի ՀՕ-45 օրենքի 20րդ հոդվածում`
1) վերնագրի` «գործադուլներ և զանգվածային այլ միջոցառումներ»
բառերը փոխարինել «հավաքներ, գործադուլներ և հանրային միջոցառումներ»
բառերով.
2) 1-ին մասի` «խաղաղ, առանց զենքի ժողովներ, հանրահավաքներ,
երթեր, ցույցեր, գործադուլներ, զանգվածային այլ միջոցառումներ» բառերը
փոխարինել «հավաքներ, գործադուլներ և հանրային միջոցառումներ»
բառերով:
Հոդված

2.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-13-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված

1.

«Մշակութային օրենսդրության

հիմունքների

մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի հունիսի 18-ի ՀՕ-59
օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում և 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3րդ կետում «զանգվածային» բառը փոխարինել «հանրային» բառով:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-14-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Կուսակցությունների
մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության 2003 թվականի սեպտեմբերի 17-ի ՀՕ-66 օրենքի 20-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2) կազմակերպել և անցկացնել խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ.»:
Հոդված

2.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-15-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-75 օրենքի
16-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժգ» կետում «հասարակական-քաղաքական,
կրոնական և այլ զանգվածային» բառերը փոխարինել «հավաքների և
հանրային» բառերով:
Հոդված

2.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-16-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի նոյեմբերի
26-ի ՀՕ-78 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում
«հասարակական-քաղաքական, կրոնական և զանգվածային այլ» բառերը
փոխարինել «հավաքների և հանրային» բառերով:
Հոդված 2. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մասում.
1) 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«10) կազմակերպել գործադուլներ կամ մասնակցել դրանց.».
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11-րդ կետ.
«11) կազմակերպել հավաքներ:»:
Հոդված

3.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-17-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-113 օրենքի 1ին հոդվածի 3-րդ մասում.
1) 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«5) կազմակերպել գործադուլներ կամ մասնակցել դրանց.».
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին կետ.
«5.1) կազմակերպել հավաքներ.»:
Հոդված

2.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-18-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող
ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004
թվականի դեկտեմբերի 8-ի ՀՕ-170 օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասում.
1) 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«8) կազմակերպելու գործադուլներ կամ մասնակցելու դրանց.».
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ կետ.
«9) կազմակերպելու հավաքներ:»:
Հոդված

2.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-19-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հանրաքվեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-183 օրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ
կետում «հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր» բառերը փոխարինել
«հավաքներ» բառով:
Հոդված

2.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-20-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների
պետական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ-2 օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասում.
1) «ը» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ը) կազմակերպելու գործադուլներ կամ մասնակցելու դրանց.».
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «թ» կետ.
«թ) կազմակերպելու հավաքներ:»:
Հոդված

2.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-21-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2007 թվականի
սեպտեմբերի 5-ի ՀՕ-83 օրենքի 38-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» կետում
«զանգվածային» բառը փոխարինել «հանրային» բառով:
Հոդված

2.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-22-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Տեղական հանրաքվեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության 2008 թվականի սեպտեմբերի 17-ի ՀՕ-45-Ն օրենքի 22-րդ
հոդվածի 6-րդ մասում «հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր» բառերը
փոխարինել «հավաքներ» բառով:
Հոդված

2.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-23-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ԽՂՃԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի նոյեմբերի
26-ի ՀՕ-58-Ն օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում «ժողովների,
ցույցերի ու երթերի» բառերը փոխարինել «հավաքների» բառով:
Հոդված

2.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-24-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի
դեկտեմբերի 17-ի վարչական դատավարության օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ 24.1-ին գլխով.
«Գ Լ ՈՒ Խ 24.1
ՀԱՎԱՔԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ
ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ
Հոդված 142.1. Հավաքի անցկացման մասին համայնքի ղեկավարի
որոշումների և գործողությունների իրավաչափությունը վիճարկելու
վերաբերյալ գործերը
1. Վարչական դատարանին ընդդատյա են հավաքի անցկացման մասին
համայնքի ղեկավարի որոշումների և գործողությունների վիճարկման
վերաբերյալ հետևյալ գործերը.
1) հավաքը սահմանափակումներով անցկացնելու մասին համայնքի
ղեկավարի որոշման իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերը.
2) հավաքն արգելելու մասին համայնքի ղեկավարի որոշման
իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերը.
3) հավաքի մասին իրազեկումն ի գիտություն ընդունելու
իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերըֈ
Հոդված 142.2. Վարչական դատարան դիմելու իրավունքը
1. Հավաքը սահմանափակումներով անցկացնելու մասին կամ հավաքն
արգելելու մասին համայնքի ղեկավարի որոշումները վիճարկելու պահանջով
վարչական դատարան կարող է դիմել հավաքի կազմակերպիչը, եթե
համարում է, որ այդ որոշումներով խախտվել է հավաքների ազատության իր
իրավունքըֈ
2. Համայնքի ղեկավարի՝ հավաքի մասին իրազեկումն ի գիտություն
ընդունելը կարող են վիճարկել այն անձինք, որոնց սեփականության կամ
վարձակալության իրավունքով պատկանող տարածքում նախատեսվում է
անցկացնել հավաքը, եթե համարում են, որ այդ որոշումներով խախտվել են
կամ կարող են խախտվել իրենց իրավունքներըֈ
Հոդված 142.3. Հավաքի անցկացման մասին համայնքի ղեկավարի
որոշումների և գործողությունների իրավաչափությունը վիճարկելու
վերաբերյալ գործերով դատարանի կազմը
1. Հավաքի անցկացման մասին համայնքի ղեկավարի որոշումների և
գործողությունների իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերը
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քննում և լուծում է վարչական դատարանը՝ կոլեգիալ` երեք դատավորի
կազմովֈ
Հոդված 142.4. Վարչական դատարան դիմելը և հայցադիմումների
քննության ժամկետները
1. Հավաքի անցկացման մասին համայնքի ղեկավարի որոշումների և
գործողությունների դեմ կարող է հայց ներկայացվել դատարան որոշումն ուժի
մեջ մտնելուց կամ հավաքի մասին իրազեկումն ի գիտություն ընդունելուց
հետո` եռօրյա ժամկետում, իսկ եթե որոշումը կայացվել է, կամ հավաքի
մասին իրազեկումն ի գիտություն ընդունվել է իրազեկման մեջ նշված հավաքի
օրվանից ոչ ուշ, քան հինգ օր առաջ` 24 ժամվա ընթացքումֈ
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետներում
ներկայացված հայցադիմումներն ընդունվում են վարույթ վարչական
դատարան մուտքագրվելու օրը և քննվում են երկու օրացուցային օրվա
ընթացքումֈ
3. Եթե սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերում նշված ժամկետների
վերջին օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա հայցը ներկայացվում է դատարան,
կամ դատական ակտը կայացվում է դրան հաջորդող աշխատանքային օրըֈ
Հոդված 142.5. Վարչական դատարանի` գործն ըստ էության լուծող
դատական ակտը
1. Հավաքի անցկացման մասին համայնքի ղեկավարի որոշումների կամ
գործողությունների իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերը
քննելիս վարչական դատարանը կայացնում է հետևյալ դատական ակտերից
մեկը.
1) համայնքի ղեկավարի որոշումը թողնել ուժի մեջ.
2) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն անվավեր ճանաչել համայնքի
ղեկավարի որոշումը.
3) իրազեկումն ի գիտություն ընդունելը ճանաչել ոչ իրավաչափ կամ
իրավաչափ:
2. Վարչական դատարանի` գործն ըստ էության լուծող դատական
ակտը վերջնական է, վերանայման ենթակա չէ և ուժի մեջ է մտնում
հրապարակման պահիցֈ
3. Գործն ըստ էության լուծող դատական ակտն ուղարկվում է
հայցվորին և համապատասխան համայնքի ղեկավարինֈ»:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

պաշտոնական

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-25-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի
(այսուհետ՝ Օրենք) 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«6) կանոնակարգում է հավաքների անցկացումը` Սահմանադրությամբ
և օրենքով սահմանված կարգով.»:
Հոդված 2. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 35.1-ին
հոդվածով.
«Հոդված 35.1. Համայնքի ղեկավարի լիազորությունները հանրային
միջոցառումների կանոնակարգման բնագավառում
1. Հանրային է համարվում հավաք չհանդիսացող այն միջոցառումը
(տոնակատարություններ, մշակութային ու մարզական միջոցառումներ և
այլն), որը տեղի է ունենում բացօթյա վայրում (փողոց, մայթ, հրապարակ,
այգի, պուրակ և այլն), կամ որին կարող են մասնակցել անձինք, որոնց
շրջանակը անհատապես որոշված չէ հանրային միջոցառման կազմակերպչի
կողմից:
2. Ծիսակատարությունների կազմակերպման և անցկացման կարգը
սահմանվում է «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածով
սահմանված կարգով:
3. Եթե ակնկալվում է, որ հանրային միջոցառման մասնակիցների թիվը
գերազանցելու է երեսունը, ապա այդ հանրային միջոցառումն անցկացվում է
համայնքի

ղեկավարի

տեղեկացմամբ:

Տեղեկացումն

իրականացնում

է

հանրային միջոցառման կազմակերպիչը հանրային միջոցառման անցկացման
օրվանից ոչ ուշ, քան երեք օր առաջ, կազմակերպչի նախընտրած հետևյալ
եղանակներից որևէ մեկով` անձամբ, հեռախոսով կամ փոստի միջոցով:
4. Եթե ակնկալվում է, որ հանրային միջոցառման մասնակիցների թիվը
չի գերազանցելու երեսունը, ապա տեղեկացում չի պահանջվում, սակայն
հանրային

միջոցառման

կազմակերպիչը

հանրային

միջոցառման

անվտանգությունն ու բնականոն ընթացքն ապահովելու նպատակով կարող է
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հանրային

միջոցառման

անցկացման

մասին

տեղեկացնել

համայնքի

ղեկավարին:
5. Տեղեկացումը պետք է ներառի հետևյալ տեղեկությունները՝
1) հանրային միջոցառման վայրը.
2) հանրային միջոցառման սկզբի և ավարտի մոտավոր ժամանակը.
3) մասնակիցների սպասվող թիվը.
4)

հանրային

միջոցառման

անցկացման

համար

օգտագործվելիք

առարկաները կամ տեխնիկական միջոցները.
5) հանրային միջոցառման կազմակերպչի անունը, ազգանունը և
առկայության դեպքում` հեռախոսահամարներըֈ
6. Համայնքի ղեկավարը հանրային միջոցառումն անցկացնելու մասին
տեղեկացումը քննարկում է հանրային միջոցառման մասին տեղեկացումն
ստանալու պահից 24 ժամվա ընթացքում: Եթե պատասխանի ժամկետի
վերջին օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա պատասխանը ներկայացվում է
դրան հաջորդող աշխատանքային օրը:
7. Եթե համայնքի ղեկավարին ներկայացված տեղեկացումից կամ նրա
տրամադրության տակ գտնվող այլ տեղեկություններից պարզ է դառնում, որ
նախատեսված հանրային միջոցառման ժամանակը, վայրը կամ եղանակը
անմիջականորեն կարող են հանգեցնել սույն հոդվածի 14-րդ մասում նշված
վտանգների առաջացմանը, ապա հասարակական կարգի պահպանության
բնագավառի

լիազոր

պետական

մարմինը

հանրային

միջոցառման

անցկացման համար կարող է առաջադրել պայմաններֈ Դրանք կարող են
վերաբերել բացառապես հանրային միջոցառման անցկացման ժամանակին,
վայրին կամ եղանակինֈ
8. Պայմանների վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք բերվելու դեպքում
դրանք արձանագրվում են և կցվում գործինֈ Պայմանների վերաբերյալ
համաձայնություն ձեռք չբերվելու դեպքում լիազոր մարմինը որոշում է
կայացնում հանրային միջոցառման ժամանակի, վայրի կամ եղանակի
նկատմամբ սահմանափակումներ սահմանելու մասինֈ
9.

Հանրային

միջոցառման

սահմանափակումները

անցկացման

համար

սահմանվող

չեն կարող աղավաղել հանրային միջոցառման

նպատակը կամ հանրային միջոցառման մասնակիցների տարածքային
մեկուսացման, ինչպես նաև հանրային միջոցառման անցկացման ժամանակի
փոփոխության

միջոցով

էականորեն

նվազեցնել

դրա

պոտենցիալ

ներգործությունը կազմակերպիչների նախընտրած հանրային լսարանի վրա
կամ որևէ այլ ձևով հանգեցնել հանրային միջոցառման փաստացի արգելմանֈ
10. Այլ վայր առաջարկվելու դեպքում մասնավորապես պետք է
ապահովվի տեղեկացման մեջ նշված մասնակիցների սպասվող թվով
մասնակցության

հնարավորությունը,

չպետք

է

առաջարկվեն

կազմակերպիչների ընտրած համայնքի տարածքից դուրս վայրեր, իսկ
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առաջարկվող վայրը հնարավորինս պետք է մոտ լինի տեղեկացման մեջ
նշված վայրինֈ
11. Հանրային միջոցառման մասին տեղեկացման մեջ հիշատակված
ժամանակում և վայրում այլ հանրային միջոցառման անցկացումն ինքնին
հիմք

չէ

հանրային

միջոցառման

նկատմամբ

սահմանափակումներ

սահմանելու համար, եթե չկա դրանց մասնակիցների բախման անմիջական
վտանգֈ Հակառակ դեպքում տեղեկացումն ավելի ուշ ներկայացրած հանրային
միջոցառման

հանդեպ

կիրառվում

են

սույն

հոդվածով

սահմանված

սահմանափակումները:
12. Եթե ներկայացվել են միևնույն օրը միևնույն վայրում հավաքի
իրականացման

իրազեկում

և

հանրային

միջոցառում

անցկացնելու

դիմումներ, ապա նախապատվությունը տրվում է հավաքին:
13.

Եթե

վերաբերյալ

միևնույն

իրազեկումը

օրը

միևնույն

ներկայացվել

վայրում
է

հավաք

ավելի

ուշ,

անցկացնելու

քան

հանրային

միջոցառում անցկացնելու վերաբերյալ դիմումը, ապա նախապատվությունը
տրվում է հավաքին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ`
1)

հանրային

միջոցառումն

ակնկալվող

մասնակիցների

թվով

էականորեն գերազանցելու է հանրային հավաքի մասնակիցների թիվը, և
հավաքի անցկացման համար հնարավոր է առաջարկել այլընտրանքային
վայր, որը չի հանգեցնի հավաքի նպատակի աղավաղման կամ հավաքի
մասնակիցների

տարածքային

մեկուսացման,

ինչպես

նաև

հավաքի

անցկացման ժամանակի կամ վայրի փոփոխության միջոցով էականորեն չի
նվազեցնի

դրա

պոտենցիալ

ներգործությունը

կազմակերպիչների

նախընտրած հանրային լսարանի վրա կամ որևէ այլ ձևով չի հանգեցնի
հավաքի փաստացի արգելմանը, կամ
2) հանրային միջոցառումը նախօրոք պլանավորված է եղել, և դրա
տեղափոխումն այլ վայր կառաջացնի անհամարժեք բարդություններ կամ
ծախսեր,

և

հավաքի

անցկացման

համար

հնարավոր

է

առաջարկել

այլընտրանքային վայր, որը չի հանգեցնի հավաքի նպատակի աղավաղման
կամ հավաքի մասնակիցների տարածքային մեկուսացման, ինչպես նաև
հավաքի անցկացման ժամանակի կամ վայրի փոփոխության միջոցով
էականորեն

չի

նվազեցնի

դրա

պոտենցիալ

ներգործությունը

կազմակերպիչների նախընտրած հանրային լսարանի վրա կամ որևէ այլ ձևով
չի հանգեցնի հավաքի փաստացի արգելմանֈ
14. Համայնքի ղեկավարը կարող է արգելել հանրային միջոցառման
անցկացումը, եթե դա անհրաժեշտ է`
1)

անձանց

կյանքի,

առողջության

կամ

սեփականության

պաշտպանության համար.
2) հանրության համար առաջացող էական անհարմարությունները
կանխելու համար.

63

3) շրջակա միջավայրին անմիջականորեն սպառնացող էական վտանգը
կանխելու համար:
15. Համայնքի ղեկավարը չի կարող արգելել հանրային միջոցառման
անցկացումը, եթե միջոցառման անցկացման սահմանափակումների միջոցով
հնարավոր է կանխել սույն հոդվածի 14-րդ մասում նշված վտանգները:
16. Եթե չեն առաջանում սույն հոդվածով սահմանված հանրային
միջոցառումն արգելելու հիմքերը, ապա տեղեկացումը համարվում է ի
գիտություն ընդունված: Տեղեկացումն ի գիտություն ընդունելու մասին
համայնքի ղեկավարն անհապաղ տեղեկացնում է կազմակերպիչներին և
Արցախի Հանրապետության ոստիկանությանը, ինչպես նաև դրա մասին
գրություն է փակցնում տեղական ինքնակառավարման մարմնի վարչական
շենքում` բոլորի համար մատչելի ու տեսանելի տեղումֈ
17. Հանրային միջոցառման կազմակերպիչը`
1) որոշում է հանրային միջոցառման ընթացքը.
2) պարտավոր է ներկա լինել հանրային միջոցառմանը և հասանելի
լինել ոստիկանության ներկայացուցչի համար.
3) հանրային միջոցառման ընթացքում պարտավոր է անհրաժեշտ
միջոցներ

ձեռնարկել

ապահովելու

հանրային

համար,

միջոցառման

մասնավորապես

բնականոն

հանրային

ընթացքն

միջոցառման

մասնակիցների կողմից բռնի գործողությունները կանխելու, բռնությունից
զերծ

մնալու

և

ուժի

կիրառմանը

պատրաստ

մասնակիցներից

սահմանազատվելու կոչերի միջոցով.
4) իրավունք ունի դիմելու ոստիկանության ծառայողներին` հանրային
միջոցառման անցկացման վայրից հարկադիր դուրս բերելու այն անձանց,
որոնք կոպտորեն խախտում են հանրային միջոցառման բնականոն ընթացքը.
5) պարտավոր է հանրային միջոցառման մասնակիցներին անմիջապես
տեղեկացնել հանրային միջոցառման բնականոն ընթացքն ապահովելու
վերաբերյալ ոստիկանության ծառայողների պահանջների մասին:»:
Հոդված

3.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-26-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ
OՐԵՆUԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի
ապրիլի

25-ի

քրեական

օրենսգրքի

(այսուհետ՝

Օրենսգիրք)

277-րդ

հոդվածում`
1) 7-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«7. Սույն օրենսգրքում թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն)
նյութերի զգալի չափեր են համարվում Վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսգրքի համաձայն
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության
կողմից
սահմանված
թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մանր չափերի
նվազագույն շեմի հնգապատիկից մինչև քսանհինգապատիկը ներառող չափերը:».
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7.1-7.4-րդ մասեր.
«7.1. Սույն օրենսգրքում թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն)
նյութերի խոշոր չափեր են համարվում Վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսգրքի համաձայն
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության
կողմից
սահմանված
թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մանր չափերի
նվազագույն շեմի քսանհինգապատիկից մինչև հարյուրքսանհինգապատիկը
ներառող չափերը:
7.2. Սույն օրենսգրքում թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն)
նյութերի առանձնապես խոշոր չափեր են համարվում Վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենսգրքի համաձայն Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից
սահմանված թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մանր
չափերի նվազագույն շեմի հարյուրքսանհինգապատիկը գերազանցող
չափերը:
7.3. Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի զգալի,
խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը սահմանում է Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը՝ հիմք ընդունելով սույն հոդվածի 7-րդ,
7.1-ին և 7.2-րդ մասերով սահմանված չափորոշիչները:
7.4. Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի
պրեկուրսորների խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը սահմանում է
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:».
3) 9-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:
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Հոդված 2. Օրենսգրքի 284-րդ հոդվածում՝
1) վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 284. Շրջանառությունն արգելված թմրամիջոցներ, հոգեմետ
(հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող
բույսեր ցանելը կամ աճեցնելը»
2) 1-ին մասի «Մշակումն արգելված թմրանյութեր» բառերը փոխարինել
«Շրջանառությունն արգելված թմրամիջոցներ» բառերով և «ապօրինի» բառը
հանել.
3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մաս.
«3.
Շրջանառությունն
արգելված
թմրամիջոցներ,
հոգեմետ
(հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող
բույսերի խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը սահմանում է Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը:»:
Հոդված 3. Օրենսգրքի 286-րդ հոդվածում՝
1) 4-րդ մասի 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.
2) 6-րդ և 7-րդ մասերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«6. Սույն օրենսգրքում նշված թունավոր նյութերի ցանկը սահմանում է
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
7. Սույն օրենսգրքում նշված խիստ ներգործող նյութերի ցանկը, ինչպես
նաև դրանց խոշոր չափերը սահմանում է Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը:»:
Հոդված 4. Օրենսգրքի 1-5-րդ հավելվածներն ուժը կորցրած ճանաչել:
Հոդված

5.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՀՕ-27-Ն

66

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ՆՀ-107-Ն ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածի 5-րդ մասը` ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի
25-ի «Արցախի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի սահմանումից
բխող մի շարք միջոցառումների մասին» ՆՀ-107-Ն հրամանագրի 5-րդ կետով
հաստատված՝ Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
կանոնադրության՝
1) 14-րդ կետի 1-ին, 17-րդ կետի 3-րդ, 19-րդ կետի 26-րդ ենթակետերում
«Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
խորհրդական-Արցախի
Հանրապետությանն Ազգային ժողովում Արցախի Հանրապետության Նախագահի
մշտական ներկայացուցիչը» բառերից և դրանց հոլովաձևերից հետո լրացնել
«Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
խորհրդական-Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
հատուկ
հանձնարարությունների
գծով
ներկայացուցիչը» բառերը` համապատասխան հոլովաձևերով.
2) 18-րդ, 30-րդ և 39-րդ կետերում «Արցախի Հանրապետության Նախագահի
խորհրդական-Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովում Արցախի
Հանրապետության Նախագահի մշտական ներկայացուցիչը» բառերից հետո
լրացնել «Արցախի Հանրապետության Նախագահի խորհրդական-Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
հատուկ
հանձնարարությունների
գծով
ներկայացուցիչը» բառերը.
3) 28-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 28.1-ին կետ.
«28.1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի խորհրդական-Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
հատուկ
հանձնարարությունների
գծով
ներկայացուցիչը գործում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի կողմից
սահմանված կանոնակարգի համաձայն:»:
2. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի
25-ի «Արցախի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի սահմանումից
բխող մի շարք միջոցառումների մասին» ՆՀ-107-Ն հրամանագրի 5-րդ կետով
հաստատված՝ Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
կառուցվածքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.1-ին կետով.
«9.1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի խորհրդական-Արցախի Հանրապետության
Նախագահի
հատուկ
հանձնարարությունների
գծով
ներկայացուցիչ»ֈ
3. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
պահիցֈ
Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
2018թ. հուլիսի 2
Ստեփանակերտ
ՆՀ-74-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ՆԿ-9-Ն ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի

Հանրապետության

օրենքի

9-րդ

հոդվածի

3-րդ

մասը և

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածի 5-րդ մասը՝ ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ի «Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը հաստատելու մասին»
ՆԿ-9-Ն կարգադրության մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.
1) կարգադրության հավելվածը լրացնել հետևյալ քաղաքացիական
ծառայության պաշտոնների անձնագրերով`
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության

արձանագրային

բաժնի

գլխավոր

մասնագետի

պաշտոնի

անձնագիր N 22.1».
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության քաղաքացիների ընդունելության և նամակների բաժնի գլխավոր
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 25.1».
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի պետաիրավական վարչության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 30.1».
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 39.1».
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության

գլխավոր

վարչության

առաջատար

մասնագետի

պաշտոնի

անձնագիր N 44.1».
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 47.1».
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«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի Անվտանգության խորհրդի

աշխատանքների

ապահովման

բաժնի

առաջատար

մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 47.2».
2) կարգադրության հավելվածից հանել հետևյալ քաղաքացիական
ծառայության պաշտոնների անձնագրերը՝
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի
անձնագիր N 40».
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի պետաիրավական վարչության իրավաբանական բաժնի առաջատար մասնագետի
պաշտոնի անձնագիր N 46».
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի
անձնագիր N 49».
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության քաղաքացիների ընդունելության և նամակների բաժնի առաջին
կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 51».
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի
անձնագիր N 53».
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական բաժնի առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N
58».
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի Անվտանգության խորհրդի աշխատանքների ապահովման բաժնի առաջին կարգի
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 59»:
2. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահիցֈ

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ
2018թ. հունիսի 27
Ստեփանակերտ
ՆԿ-3-Ն

69

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
5 հունիսի 2018թ.

N 433-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 635 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Զագլիկի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն
հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 0,5 հեկտար
անտառը փոխադրել ջրային նպատակային նշանակության՝ ջրամբարների
հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
5 հունիսի 2018թ.

N 434-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Հակի գյուղական
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն
հանդիսացող` գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 1,008313
հեկտար արոտավայրը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել էներգետիկայի,
տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների նպատակային
նշանակության` էներգետիկայի օբյեկտների հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
5 հունիսի 2018թ.

N 435-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշենի
գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական
սեփականություն
հանդիսացող`
գյուղատնտեսական
նպատակային
նշանակության 0,0822 հեկտար արոտավայրը, համաձայն հավելվածի,
փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ հասարակական
կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
5 հունիսի 2018թ.

N 436-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք
ընդունելով
«Արցախի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ
հոդվածի 3-րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում
կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017
թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի
պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 370-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 2018 թվականի
մայիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունիսի 5-ի N 436-Ն որոշման
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ
ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազար ՀՀ դրամ)
Բյուջետային ծախսերի
գործառական
դասակարգման
բաժինների, խմբերի և
դասերի, ֆինանսավորվող
ծրագրերի և վերջիններս
իրականացնող մարմինների
անվանումները

Համամասնությունների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին
եռամսյակ

Առաջին
կիսամյակ

Ինն ամիս

Տարի

-

-

-

-

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
10
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2
Ծերություն
1
Ծերություն
06 Աշխատանքային
կենսաթոշակներ
ԱՀ աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման
նախարարություն
4
Ընտանիքի անդամներ և
զավակներ
1
Ընտանիքի անդամներ և
զավակներ
14 ԱՀ հիշարժան օրերի
կապակցությամբ
միանվագ դրամական
օգնության վճարում
ԱՀ աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման
նախարարություն
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
11
ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
5 հունիսի 2018թ.

N 439-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 35 ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ
23-Ի N 266 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 72-րդ հոդվածի 3-րդ մասին և 73-րդ հոդվածին համապատասխան՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
արտադրանքի
ծառայությունների
համապատասխանության պարտադիր հավաստման մասին» N 35 որոշումը:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2006 թվականի մայիսի 23-ի «Սննդի ապահովման
ծառայություններին
ներկայացվող
պահանջների
տեխնիկական
կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 266 որոշումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
13 հունիսի 2018թ.

N 453-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 8-Ի
N 79-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք
ընդունելով
«Արցախի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ
հոդվածի 3-րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N1 հավելվածի N1 աղյուսակում
կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017
թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի
պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 370-Ն
որոշման N2
հավելվածի N1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել
փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
փետրվարի 8-ի «Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարության 2018 թվականի կենտրոնացված միջոցառումների
ծրագիրը հաստատելու մասին» N79-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝
1) «ԱՀ դպրոցականների ռազմահայրենասիրական և մարզական
միջոցառումներ» 2-րդ բաժնի աղյուսակի 1-ին տողի «10531,2» թիվը
փոխարինել «12772,1» թվով, «Ընդամենը» տողի «13706,2» թիվը փոխարինել
«15947,1» թվով.
2) «Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրեր» 6-րդ բաժնի աղյուսակի 2-րդ տողի
«14827,2» թիվը փոխարինել «24535,1» թվով, «Ընդամենը» տողի «45827,2» թիվը
փոխարինել «55535,1» թվով:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2018 թվականի
հունիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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Բաժին
Խումբ
Դաս

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունիսի 13-ի N 453-Ն որոշման
(հազ.դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)

Բյուջետային ծախսերի
գործառական դասակարգման
բաժինների, խմբերի և
դասերի ֆինանսավորվող
ծրագրերի և վերջիններս իրաI եռամ- I կիսամկանացնող մարմինների
սյակ
յակ
անվանումները

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
ՀԱՆԳԻՍՏ,ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ
08
ԿՐՈՆ
Հանգստի և սպորտի
1
ծառայություններ
Հանգստի և սպորտի
1
ծառայություններ
02 Մարզական միջոցառումներ
ԱՀ կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարություն
09
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Տարրական, հիմնական և
2
միջնակարգ ընդհանուր
կրթություն
Տարրական, հիմնական և
1
միջնակարգ ընդհանուր
կրթություն
Պետական աջակցություն
ԱՀ շրջանների պետական
հանրակրթական
03
ուսումնական հաստատությունների
տնօրենություններին
Քաշաթաղի շրջանի
վարչակազմ
Ըստ մակարդակների
5
չդասակարգվող կրթություն
2
Լրացուցիչ կրթություն
Ոչ ֆորմալ կրթության
03
ծրագրեր
ԱՀ կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարություն
6
Կրթությանը տրամադրվող
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Ինն
ամիս

Տարի

-

-

-

-

-

4113,3

-

-

-

4113,3

-

-

-

4113,3

-

-

-

4113,3

-

-

-

4113,3

-

-

-

(4113,3)

-

-

-

(18081,4) (13968,1) (12569,1)

-

(18081,4) (13968,1) (12569,1)

-

(18081,4) (13968,1) (12569,1)

-

(18081,4) (13968,1) (12569,1)

-

9707,9

9707,9

9707,9

-

9707,9

9707,9

9707,9

9707,9

9707,9

9707,9

9707,9

9707,9

9707,9

3639,9

3639,9

2240.9

-

օժանդակ ծառայություններ
Կրթությանը տրամադրվող
1
օժանդակ ծառայություններ
ԱՀ դպրոցականների
10 ռազմահայրենասիրական և
մարզական միջոցառումներ
ԱՀ կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարություն
Կրթություն (այլ դասերին
8
չպատկանող)
Կրթություն (այլ դասերին
1
չպատկանող)
Գործադիր իշխանության,
պետական կառավարման
01 հանրապետական և տարածքային կառավարման
մարմինների պահպանում
ԱՀ կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարություն

-

3639,9

3639,9

2240.9

-

3639,9

3639,9

2240.9

-

3639,9

3639,9

2240.9

-

620.3

620.3

620.3

-

620.3

620.3

620.3

-

620.3

620.3

620.3

-

620.3

620.3

620.3

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
15 հունիսի 2018թ.

N 463-Ն
ք.Ստեփանակերտ

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ
ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Արցախի
Հանրապետության
պաշտպանության
ժամանակ
զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների
հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի 1-ին կետին, 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերին, 7-րդ
հոդվածի 1-ին, 3-րդ և 7-րդ մասերին, 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասին, 12-րդ
հոդվածի
2-4-րդ
մասերին,
16-րդ
հոդվածի
3-4-րդ
մասերին
համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը

ո ր ոշ ու մ է.
1. Սահմանել`
1) զինծառայողի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի դիմաց
հատուցման գումար ստանալու համար դիմում ներկայացնելու, հատուցում
ստանալու իրավունք ունեցող շահառու ճանաչելու, շահառուների շրջանակը
որոշելու,
շահառուների
միջև
համաձայնության
առկայությունը,
բացակայությունը կամ փոփոխությունը հիմնավորելու, հատուցման դեպքը և
(կամ) դրա փոփոխությունը հաստատող փաստաթղթերը, զոհված (մահացած)
կամ անհայտ կորած կամ հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի,
հատուցում ստանալու իրավունք ունեցող շահառուների տվյալները,
շահառուների շրջանակում կատարված փոփոխությունների, շահառուներին
վճարվող հատուցման գումարի չափի վերաբերյալ տեղեկություններն
իրավասու պետական մարմիններին և զինծառայողների կյանքին կամ
առողջությանը պատճառված վնասների
հատուցման հիմնադրամին
տրամադրելու կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) զինծառայողի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի դիմաց
վճարվող հատուցման գումարի ամսական հավասար վճարին ավելացվող ամսական լրացուցիչ գումար ստանալու իրավունք տվող հիմքերը և դրանց փոփոխման մասին տեղեկությունները բացահայտելու, հավաքելու, մշակելու, այդ
հիմքերը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացնելու և դրանք իրավասու պետական մարմիններին ու զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը
պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամին տրամադրելու, ինչպես
նաև ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա զինծառայողների կյանքին
կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի
կողմից ամսական լրացուցիչ գումար վճարելու որոշում ընդունելու կարգը`
համաձայն N 2 հավելվածի.
3) վճարված դրոշմանիշային վճարի գումարը ժամկետային պարտադիր
զինվորական ծառայության մեջ գտնվող կամ զոհված (մահացած)

80

զինծառայողի ծնողներին, ամուսնուն և (կամ) զավակներին, ինչպես նաև
ավելի վճարված դրոշմանիշային վճարի գումարը ֆիզիկական անձին
վերադարձնելու համար դիմում ներկայացնելու, իրավասու պետական
մարմինների և հարկային մարմնի կողմից անհրաժեշտ տեղեկանքներ
տրամադրվելու և դրոշմանիշային վճարի գումարը վերադարձվելու կարգը`
համաձայն N 3 հավելվածի.
4) հարկային մարմնի կողմից զինծառայողների կյանքին կամ
առողջությանը պատճառված վնասների
հատուցման հիմնադրամին
փոխանցվող` դրոշմանիշային վճար վճարողների ցուցակների և հարկային
մարմնի կողմից գանձապետարան ներկայացվող` դրոշմանիշային վճարների
գումարները զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված
վնասների
հատուցման
հիմնադրամ
փոխանցելու
վերաբերյալ
հանձնարարականի տրամադրման կարգը` համաձայն N 4 հավելվածի.
5) դրոշմանիշային վճարների պարտավորություններից ավելի վճարված
գումարները վերադարձնելու կարգը` համաձայն N 5 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:
Սույն որոշման 1-ին կետի 1-2-րդ ենթակետերի գործողությունը
տարածվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների
վրա, իսկ 3-5-րդ ենթակետերի գործողությունը՝ 2018 թվականի հունվարի 1-ից
ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ
ԴԻՄԱՑ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՒՄ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ, ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ
ՇԱՀԱՌՈՒ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ, ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ,
ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՄՆԱՎՈՐԵԼՈՒ,
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴԵՊՔԸ ԵՎ (ԿԱՄ) ԴՐԱ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ, ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԿԱՄ ԱՆՀԱՅՏ ԿՈՐԱԾ ԿԱՄ
ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ, ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ
ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ,
ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ,
ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻՆ ՎՃԱՐՎՈՂ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը
պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքին (այսուհետ` օրենք) համապատասխան 2017 թվականի հունվարի 1ից
Արցախի
Հանրապետության
պաշտպանության,
մարտական
գործողություններին մասնակցելու կամ հակառակորդի հետ շփման գծում
մարտական հերթապահության, կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու
ժամանակ (այսուհետ` մարտական գործողություններ) զինծառայողի
կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի (այսուհետ` հատուցման
դեպք)
դիմաց
հատուցման
գումար
վճարելու
հետ
կապված
հարաբերությունները:
2. Օրենքով սահմանված հատուցման դեպք տեղի ունենալու
պարագայում հատուցման գումար ստանալու համար հաշմանդամություն
ունեցող զինծառայողը կամ օրենքով սահմանված այլ շահառուն
(շահառուները) ներկայացնում է դիմում՝ համաձայն N N 1 և 2 ձևերի,
Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կամ
Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական
ծառայության կամ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության
ծառայության կամ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության (այսուհետ`
համապատասխան պետական մարմին) սոցիալական ապահովության
խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանում: Դիմումը ներկայացվում է
համապատասխան այն պետական մարմնին, որտեղ նախկինում ծառայել է
հաշմանդամ դարձած, զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած
զինծառայողը: Դիմումի հետ միասին ներկայացվում են`
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1) զինծառայողին հաշմանդամ ճանաչելու մասին բժշկասոցիալական
փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի տված
տեղեկանքն ու ստացած վնասվածքի կամ խեղման պատճառական կապի
մասին
համապատասխան
պետական
մարմնի
կենտրոնական
ռազմաբժշկական հանձնաժողովի որոշումը.
2) մարտական գործողությունների ավարտից հետո հինգ տարվա
ընթացքում մահացած զինծառայողի մահվան պատճառական կապի մասին
բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական
մարմնի տված տեղեկանքը` մարտական գործողությունների ժամանակ
ստացած վնասվածքի կամ խեղման պատճառով զինծառայողի մահացած
լինելու վերաբերյալ.
3) օրենքով սահմանված կարգով զինծառայողին անհայտ բացակայող
ճանաչվելու վերաբերյալ դատական ակտը.
4) հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի կամ օրենքով սահմանված
շահառու հանդիսացող անձանց անձնագրերը (կամ նույնականացման
քարտը), հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային
ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը, ինչպես
նաև բնակության հաշվառման վայրի վերաբերյալ տեղեկանքը` տրված
բնակչության պետական ռեգիստրի համապատասխան ստորաբաժանման
կողմից.
5) օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-4-րդ մասերով սահմանված շահառու
հանդիսանալու հանգամանքը հաստատող` ամուսնության և ծննդյան
վկայականները, դատական ակտերը, զինծառայողի` շահառու հանդիսացող
քրոջ և եղբոր` ուսումնառության կամ հաշմանդամություն ունենալու
վերաբերյալ տեղեկանքները` տրված համապատասխանաբար ուսումնական
հաստատության կամ բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող
իրավասու պետական մարմնի կողմից.
6) օրենքով սահմանված շահառուների համաձայնությունը` հատուցման
գումարը շահառուներից մեկի անունով բացված բանկային հաշվին
փոխանցելու, կամ շահառուների ցանկությունը` հատուցման գումարը
շահառուների միջև բաժանելու և նրանցից յուրաքանչյուրին առանձին
վճարելու վերաբերյալ: Սույն ենթակետի ապահովման նպատակով
յուրաքանչյուր շահառու համապատասխան գրառում է կատարում սույն
կարգի N N 1 և 2 ձևերում նշված դիմումներում:
3. Եթե օրենքով սահմանված հատուցման դեպք տեղի ունենալու օրվա
դրությամբ առկա է նաև օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումար
ստանալու իրավունք, ապա սույն կարգի 2-րդ կետում նշված դիմումին
կցվում են նաև Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման N 2 հավելվածում նշված դիմումը և
փաստաթղթերը:
4. Համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության
խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանումը դիմումը և կից փաստաթղթերը
ստանալու օրվանից հետո մեկ ամսվա ընթացքում`
1) պարզում է, թե`
ա. տվյալ հատուցման դեպքով ով է հանդիսանում շահառու
(շահառուներ)` հիմք ընդունելով օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերը,
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բ. որքան է կազմում հատուցման դեպքով վճարման ենթակա
հատուցման գումարի չափը և
2) ստացված դիմումն ու կից փաստաթղթերը, հատուցման դեպքի
վերաբերյալ առկա փաստաթղթերը, ներառյալ օրենքի 2-րդ հոդվածի 6-րդ
մասում նախատեսված տեղեկատվությունը` տրամադրված դեպքի առթիվ
մինչդատական վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից, ինչպես նաև
հատուցման գումար ստանալու իրավունք ունեցող շահառուների
անվանացանկը` համաձայն NN 3 և 4 ձևերի, էլեկտրոնային եղանակով
ուղարկում է զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված
վնասների հատուցման հիմնադրամին (այսուհետ՝ հիմնադրամ):
5. Համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության
խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանումը ստացված դիմումի և կից
փաստաթղթերի հիման վրա կազմում է հաշմանդամություն ունեցող
զինծառայողի կամ զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած զինծառայողի
հատուցման իրավունքի գործ` էլեկտրոնային եղանակով, ապահովագրական
գործում տեսաներածման միջոցով ներառելով դիմումը, դրան կից
ներկայացված և հատուցման դեպքի վերաբերյալ իր մոտ առկա
փաստաթղթերը, իսկ դիմումը ներկայացրած անձի կողմից ներկայացված
բնօրինակ փաստաթղթերը վերադարձվում են դիմումատուին:
6. Սույն կարգի համաձայն շահառուների շրջանակում կատարված
փոփոխություններ են համարվում`
1) օրենքով սահմանված նոր շահառուի ի հայտ գալը.
2) օրենքով սահմանված շահառուի մահանալը.
3) օրենքով սահմանված շահառու հանդիսանալու հիմք տվող
հանգամանքը վերանալը:
7. Սույն կարգի 6-րդ կետի համաձայն շահառուների շրջանակում
կատարված
փոփոխությունների
վերաբերյալ
տեղեկատվությունը
ներկայացվում են նոր շահառուի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կամ
նրա կողմից լիազորված անձի կամ այլ շահառուի կողմից` օրենքով
սահմանված կարգով հատուցման գումարը շահառուների թվի վրա
հավասարաչափ բաժանելու համար: Սույն կետի համաձայն նոր շահառուն
կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը կամ նրա կողմից լիազորված անձը
կամ այլ շահառուն ներկայացնում է դիմում՝ համաձայն N 5 ձևի,
համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության
խնդիրներ
իրականացնող
ստորաբաժանում,
դիմումին
կցելով
փոփոխությունները հիմնավորող փաստաթղթերը (ծննդյան վկայականը,
մահվան վկայականը, դատական ակտը, ուսումնական հաստատության կամ
բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական
մարմնի տված համապատասխան տեղեկանքները):
8. Շահառուների շրջանակում կատարված փոփոխությունների
վերաբերյալ ստացված դիմումը և փաստաթղթերը համապատասխան
պետական մարմնի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող
ստորաբաժանումը եռօրյա ժամկետում հաշվառում է սույն կարգի 5-րդ կետի
համաձայն` հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի կամ զոհված
(մահացած) կամ անհայտ կորած զինծառայողի հատուցման իրավունքի
գործում, և գրանցման օրվանից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում
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սույն կարգի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված ձևաչափով ուղարկում է
հիմնադրամին:
9. Եթե հատուցման վճարը նշանակելուց հետո նույն զինծառայողի
կապակցությամբ տեղի է ունենում օրենքով սահմանված հատուցման դեպքի
փոփոխություն, ապա հատուցման նոր դեպքն օրենքով սահմանված կարգով
որոշվելու (հաստատվելու) օրվանից հետո երկշաբաթյա ժամկետում
համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության
խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանումը սույն կարգի պահանջների
համաձայն անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ուղարկում է հիմնադրամին:
10. Սույն կարգի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետի, 8-9-րդ կետերի համաձայն
ստացված փաստաթղթերում (տեղեկություններում) թերություններ և (կամ)
անճշտություններ
հայտնաբերելու
դեպքում
հիմնադրամը
երկու
աշխատանքային օրվա ընթացքում դրա մասին տեղեկացնում է
համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության
խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանմանը` նշելով հայտնաբերված
թերությունները և (կամ) անճշտությունները: Համապատասխան պետական
մարմնի
սոցիալական
ապահովության
խնդիրներ
իրականացնող
ստորաբաժանումը պարտավոր է տեղեկատվությունը ստանալուց հետո երեք
աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել թերությունները և (կամ)
անճշտությունները
և
համապատասխան
փաստաթղթերը
(տեղեկությունները) ներկայացնել հիմնադրամ: Ընդ որում, օրենքի 5-րդ
հոդվածի 2-րդ մասով հիմնադրամի գործունեությունը կարգավորող
իրավական ակտերով սահմանված ժամկետի հաշվարկը սկսվում է
ճշգրտված փաստաթղթերը (տեղեկությունները) հիմնադրամում մուտք
լինելու օրվանից:
11. Եթե սույն կարգի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետի համաձայն հատուցման
գումարն օրենքով սահմանված շահառուներից մեկի անունով բացված
բանկային հաշվին փոխանցելուց հետո օրենքով սահմանված շահառուներից
որևէ մեկը դիմում է ներկայացնում հիմնադրամին` իրեն հասանելիք գումարի
չափն առանձնացնելու և առանձին վճարելու վերաբերյալ, ապա հիմնադրամը
դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա
ընթացքում օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է հատուցման
գումարի բաժանումը և առանձին վճարումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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Ձև N 1
--------------------------------------------------(համապատասխան պետական մարմնի

--------------------------------------------------սոցիալական ապահովության խնդիրներ

--------------------------------------------------իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ
ԴԻՄԱՑ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Հայտնում եմ Ձեզ, որ

___________________________
(հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի ծառայության տեսակը, զինվորական

____________________________________________
կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, հաշվառման հասցեն)

____________________________________________
(զորամասը, վնասվածք կամ խեղում ստանալու օրը, ամիսը, տարին, վայրը և պատճառը)

____________________________________________
(հաշմանդամության խումբը և հաշմանդամ ճանաչելու վերաբերյալ ԲՍՓՀ տեղեկանք տալու օրը,

____________________________________________
ամիսը, տարին, համարը, վերափորձաքննության օրը, ամիսը, տարին)

____________________________________________:
(պատճառական կապի վերաբերյալ ԿՌԲՀ որոշման կայացման օրը, ամիսը, տարին, համարը)

2. Դիմումին կից ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը`
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Խնդրում եմ ինձ հատկացնել օրենքով սահմանված հատուցման գումար`
վճարումն իրականացնելով իմ անունով բանկում բացված հաշվեհամարին:
4. Հատուցման գումարը ստանալու իրավունք ունեցող շահառուներն են՝
Շահառու (ազգակ- Շահառուի անունը,
ցական կապը, իսկ հայրանունը, ազգաքրոջ և եղբոր
նունը, ծննդյան օրը,
դեպքում` նաև
ամիսը, տարին, հաշկարգավիճակը,
վառման հասցեն,
վերջիններիս
հեռախոսահամարը
բացակայության
(էլեկտրոնային
դեպքում` այլ
հասցե)
անձը)

1

2

Շահառուների
Շահառուի
համաձայնությունը`
(շահառուների)
հատուցման
ստորագրությունը
գումարը
շահառուներից
մեկին
հատկացնելու կամ
ցանկությունը`
հատուցման
գումարը բաժանելու
վերաբերյալ
3

4

1) աղյուսակը լրացվում է այն դեպքում, եթե մտավոր կամ հոգեկան
անկարողության հետևանքով դիմումը չի ներկայացվել հաշմանդամություն
ունեցող զինծառայողի կողմից.
2) աղյուսակի 1-ին սյունակում քրոջ և եղբոր կարգավիճակը լրացվում է`
ա. մինչև 18 տարեկան` նշվում է ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, ծննդյան
վկայականի համարը,
բ. 18 տարին լրացած և անգործունակ` նշվում է անգործունակ ճանաչելու
մասին դատական ակտի կայացման օրը, ամիսը, տարին, համարը,
գ. մինչև 23 տարեկան և առկա ուսուցմամբ սովորող` նշվում է
ուսումնական հաստատության տեղեկանքի տրման օրը, ամիսը, տարին,
համարը,
դ. 18 տարին լրացած և հաշմանդամություն ունեցող` նշվում է
հաշմանդամության խումբը և հաշմանդամ ճանաչելու վերաբերյալ ԲՍՓՀ
տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը, վերափորձաքննության օրը,
ամիսը, տարին, զինծառայողին խնամակալ ճանաչելու մասին իրավասու
մարմնի որոշման օրը, ամիսը, տարին, համարը, ծնողների մահվան
վկայականներ տալու օրը, ամիսը, տարին, համարները կամ ծնողների
հաշմանդամության խումբը և աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու
կարողության սահմանափակման աստիճանը, հաշմանդամ ճանաչելու
վերաբերյալ ԲՍՓՀ տեղեկանքներ տալու օրը, ամիսը, տարին, համարները,
վերափորձաքննության օրը, ամիսը, տարին.
3) աղյուսակի 1-ին սյունակում այլ անձանց վերաբերյալ լրացվում է`
ա. դատական ակտի կայացման օրը, ամիսը, տարին, համարը,
բ. հաշմանդամ ճանաչելու վերաբերյալ ԲՍՓՀ տեղեկանք տալու օրը,
ամիսը, տարին, համարը, վերափորձաքննության օրը, ամիսը, տարին կամ
աշխատանքային կենսաթոշակ ստանալու հանգամանքը հաստատող
տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը.
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4) աղյուսակի 3-րդ սյունակում յուրաքանչյուր շահառուի մասով նշվում են`
ա. «Համաձայն եմ գումարը շահառուներից մեկին (նշվում է տվյալ
շահառուի անունը, հայրանունը, ազգանունը) հատկացմանը» կամ
բ. «Ինձ հասանելիք գումարն առանձնացնել և հատկացնել ինձ».
5) աղյուսակի 4-րդ սյունակում յուրաքանչյուր շահառու անձամբ
ստորագրում է իր մասի դիմաց:
Դիմող _____________________________

20

թ.

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

Ձև N 2
---------------------------------------------------(համապատասխան պետական մարմնի

---------------------------------------------------սոցիալական ապահովության խնդիրներ

---------------------------------------------------իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ
ԴԻՄԱՑ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ

1. Հայտնում եմ Ձեզ, որ

_______________________________
(զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած զինծառայողի ծառայության տեսակը,

____________________________________________
կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, հաշվառման հասցեն)

___________________________________________
(զորամասը, զոհվելու (մահանալու) կամ անհայտ կորելու օրը, ամիսը, տարին)

____________________________________________
(զոհվելու (մահանալու) կամ անհայտ կորելու վայրը և պատճառը, մահվան վկայական

____________________________________________
տալու օրը, ամիսը, տարին համարը, անհայտ բացակայող ճանաչելու մասին դատական ակտի

____________________________________________
կայացման օրը, ամիսը, տարին և համարը)

2. Դիմումին կից ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը`
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Դիմումի դարձերես
3. Հատուցման գումարը ստանալու իրավունք ունեցող շահառուներն են՝
Շահառու (ազգակՇահառուի անունը,
Շահառուների
Շահառուի
ցական կապը, իսկ
հայրանունը,
համաձայնությունը` (շահառուքրոջ և եղբոր
ազգանունը,
հատուցման գումարը ների) ստոդեպքում` նաև
ծննդյան օրը,
շահառուներից մեկին րագրուկարգավիճակը,
ամիսը, տարին,
հատկացնելու կամ
թյունը
վերջիններիս
հաշվառման
ցանկությունը`
բացակայության
հասցեն,
հատուցման գումարը
դեպքում` այլ անձը)
հեռախոսաբաժանելու
համարը
վերաբերյալ
(էլեկտրոնային
հասցե)
1
2
3
4

1) աղյուսակի 1-ին սյունակում քրոջ և եղբոր կարգավիճակը լրացվում է`
ա. մինչև 18 տարեկան` նշվում է ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, ծննդյան
վկայականի համարը,
բ. 18 տարին լրացած և անգործունակ, նշվում է անգործունակ ճանաչելու
մասին դատական ակտի կայացման օրը, ամիսը, տարին, համարը,
գ. մինչև 23 տարեկան և առկա ուսուցմամբ սովորող` նշվում է
ուսումնական հաստատության տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին,
համարը,
դ. 18 տարին լրացած և հաշմանդամություն ունեցող` նշվում է
հաշմանդամության խումբը և հաշմանդամ ճանաչելու վերաբերյալ ԲՍՓՀ
տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը, վերափորձաքննության օրը,
ամիսը, տարին, զինծառայողին խնամակալ ճանաչելու մասին իրավասու
մարմնի որոշման օրը, ամիսը, տարին, համարը, ծնողների մահվան
վկայականներ տալու օրը, ամիսը, տարին, համարները կամ ծնողների
հաշմանդամության խումբը և աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու
կարողության սահմանափակման աստիճանը, հաշմանդամ ճանաչելու
վերաբերյալ ԲՍՓՀ տեղեկանքներ տալու օրը, ամիսը, տարին, համարները,
վերափորձաքննության օրը, ամիսը, տարին.
2) աղյուսակի 1-ին սյունակում այլ անձանց վերաբերյալ լրացվում է`
ա. դատական ակտի կայացման օրը, ամիսը, տարին, համարը,
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բ. հաշմանդամ ճանաչելու վերաբերյալ ԲՍՓՀ տեղեկանք տալու օրը,
ամիսը, տարին, համարը, վերափորձաքննության օրը, ամիսը, տարին կամ
աշխատանքային կենսաթոշակ ստանալու հանգամանքը հաստատող
տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը.
3) աղյուսակի 3-րդ սյունակում յուրաքանչյուր շահառուի մասով նշվում են`
ա. «Համաձայն եմ գումարը շահառուներից մեկին (նշվում է տվյալ
շահառուի անունը, հայրանունը, ազգանունը) հատկացմանը» կամ
բ. «Ինձ հասանելիք գումարն առանձնացնել և հատկացնել ինձ».
4) աղյուսակի 4-րդ սյունակում յուրաքանչյուր շահառու անձամբ
ստորագրում է իր մասի դիմաց:

Դիմող______________________________

______

20

թ.

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

Ձև N 3

5

6

7

Հատուցման
գումար
ստացողի
անունը,
հայրանունը,
ազգանունը

Օրենքով սահմանված հատուցման
գումարի չափը

4

շահառուների համաձայնությունը`
հատուցման գումարը շահառուներից
մեկին հատկացնելու կամ ցանկությունը`
հատուցման գումարը բաժանելու
վերաբերյալ

Պատճառական կապի վերաբերյալ ԿՌԲՀ որոշման
կայացման օրը, ամիսը, տարին, համարը

3

էլեկտրոնային հասցե)

Հաշմանդամության խումբը և հաշմանդամ
ճանաչելու վերաբերյալ ԲՍՓՀ տեղեկանք տալու օրը,
ամիսը, տարին, համարը, Վերափորձաքննության
օրը, ամիսը, տարին

2

շահառուի անունը, հայրանունը,
ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը,
հաշվառման հասցեն, հեռախոսահամարը

Զորամասը, վնասվածք կամ
խեղում ստանալու
օրը, ամիսը, տարին, վայրը և պատճառը

1

Հատուցման գումարը ստանալու
իրավունք ունեցող շահառուներ

շահառու (ազգակցական կապը, իսկ
քրոջ և եղբոր դեպքում` նաև կարգավիճակը, վերջիններիս բացակայության դեպքում` այլ անձը)

Հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի
ծառայությանտեսակը,
զինվորական կոչումը, անունը, հայրանունը,
ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարին

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ԴԻՄԱՑ
ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ

8

1) աղյուսակի 6-8-րդ սյունակները լրացվում են այն դեպքում, եթե մտավոր
կամ հոգեկան անկարողության հետևանքով դիմումը չի ներկայացվել
հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի կողմից.
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9

Մահվան վկայական տալու օրը, ամիսը, տարին
համարը, զոհվելու (մահանալու) պատճառական կապի
վերաբերյալ ԲՍՓՀ տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը

Անհայտ կորելու պատճառով անհայտ բացակայող
ճանաչելու մասին դատական ակտի կայացման օրը, ամիսը,
տարին և համարը
Օրենքով սահմանված հատուցման գումարի չափը

1

2

3

4

5

6

7
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8
վերաբերյալ

գումարը շահառուներից մեկին հատկացնելու կամ
ցանկությունը` հատուցման գումարը բաժանելու

շահառուների համաձայնությունը` հատուցման

Շահառուի անունը, հայրանունը, ազգանունը,
ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, հաշվառման
հասցեն, հեռախոսահամարը (էլեկտրոնային
հասցե)

Զորամասը, զոհվելու (մահանալու) կամ
անհայտ կորելու օրը, ամիսը, տարին, վայրը և պատճառը

Հատուցման գումարը ստանալու
իրավունք ունեցող շահառուներ
Հատուցման գումար
ստացողի անունը,
հայրանունը,
ազգանունը

ստորաբաժանման ղեկավար

Շահառու (ազգակցական կապը, իսկ քրոջ և եղբոր
դեպքում` նաև կարգավիճակը, վերջիններիս բացակայության դեպքում` այլ անձը)

Զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած զինծառայողի
ծառայության տեսակը, զինվորական կոչումը, անունը,
հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարին

2) աղյուսակի 6-8-րդ սյունակները լրացվում են հատուցում ստանալու
դիմումում առկա աղյուսակի լրացման կարգով.
3) աղյուսակի 9-րդ սյունակում նշվում է հաշմանդամություն ունեցող
զինծառայողի, իսկ աղյուսակի 6-8-րդ սյունակների լրացման դեպքում`
գումարը ստացող շահառուի (շահառուների) անունը, հայրանունը,
ազգանունը:

Համապատասխան պետական մարմնի
սոցիալական ապահովության խնդիրներ
իրականացնող
(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը, կնիքը)

_______________ _ _______20
թ.

Ձև N 4

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ԴԻՄԱՑ
ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ

9

1) աղյուսակի 6-8-րդ սյունակները լրացվում են հատուցում ստանալու
դիմումում առկա աղյուսակի լրացման կարգով.
2) աղյուսակի 9-րդ սյունակում նշվում է գումար ստացող յուրաքանչյուր
շահառուի (շահառուների) անունը, հայրանունը, ազգանունը:

Համապատասխան պետական մարմնի
սոցիալական ապահովության խնդիրներ
իրականացնող
ստորաբաժանման ղեկավար

______________ __ ________20

թ.

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը, կնիքը)

Ձև N 5
--------------------------------------------------(համապատասխան պետական մարմնի

--------------------------------------------------սոցիալական ապահովության խնդիրներ

--------------------------------------------------իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐ ՍՏԱՑՈՂ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

1. Հայտնում եմ Ձեզ, որ

______________________________
(զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած կամ հաշմանդամություն

__________________________________________
ունեցող զինծառայողի անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________
(կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի դիմաց հիմնադրամի կողմից

__________________________________________
հատուցում նշանակելու որոշման օրը, ամիսը, տարին, որոշման համարը)

համաձայն հատուցում ստանալու ընթացքում շահառուների շրջանակում տեղի է
ունեցել փոփոխություն`

______________________________
(նոր շահառուի ի հայտ գալու հանգամանքները կամ շահառուի մահը կամ
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____________________________________________
շահառու հանդիսանալու հիմք տվող հանգամանքը վերանալը)

2. Դիմումին կից ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը`
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Դիմումի դարձերես
3. Շահառուների շրջանակում կատարված փոփոխությունների արդյունքում
հատուցման գումարը ստանալու իրավունք ունեցող շահառուներն են՝
Նոր շահառուի կամ մահացած
շահառուի կամ այլևս շահառու
չհանդիսացող անձի անունը,
հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան
օրը, ամիսը, տարին, հաշվառման
հասցեն, հեռախոսահամարը
(ազգակցական կապը, իսկ քրոջ և
եղբոր դեպքում` նաև կարգավիճակը)
1

Շահառուների
համաձայնությունը`
հատուցման գումարը
շահառուներից մեկին
հատկացնելու կամ
ցանկությունը՝
հատուցման գումարի
բաժանելու վերաբերյալ
2

Շահառուի
ստորագրությունը

3

1) աղյուսակը լրացվում է հատուցում ստանալու դիմումում առկա
աղյուսակի լրացման կարգով.

Դիմող

______________

20 թ.

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)
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Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ
ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՎՈՂ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ԱՄՍԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐ
ՎՃԱՐԻՆ ԱՎԵԼԱՑՎՈՂ ԱՄՍԱԿԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՈՒՄԱՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ
ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՏՎՈՂ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼՈՒ, ՀԱՎԱՔԵԼՈՒ, ՄՇԱԿԵԼՈՒ, ԱՅԴ
ՀԻՄՔԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՔ
ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՈՒ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ
ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ
ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՄՍԱԿԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ԳՈՒՄԱՐ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը
պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքին (այսուհետ` օրենք) համապատասխան վճարվող հատուցման
գումարի ամսական հավասար վճարին ավելացվող ամսական լրացուցիչ
գումար ստանալու իրավունք տվող հիմքերի վերաբերյալ տեղեկությունների
ստացման և հաշվառման, այդ հիմքերի վերաբերյալ փաստաթղթերի
ներկայացման և դրանց հիման վրա ամսական լրացուցիչ գումար վճարելու
հետ կապված հարաբերությունները:
2. Օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումար ստանալու
իրավունքի առկայության պարագայում ամսական լրացուցիչ գումար
ստանալու համար հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողը, իսկ օրենքի 7րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված դեպքում` հաշմանդամություն ունեցող
զինծառայողի ամուսինը կամ զինծառայողի` օրենքով սահմանված 18 տարին
չլրացած երեխաների կամ չափահաս զավակների խնամքով զբաղվող այլ
անձը, ինչպես նաև զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած զինծառայողի
ամուսինը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը կամ նրա կողմից լիազորված
անձը, իսկ այդպիսիք չլինելու դեպքում` զինծառայողի` օրենքով սահմանված
18 տարին չլրացած երեխաների կամ չափահաս զավակների խնամքով
զբաղվող այլ անձը Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018
թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման N 1 հավելվածում նշված
համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության
խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանում է ներկայացնում դիմում`
համաձայն N 1 ձևի: Դիմումի հետ միասին ներկայացվում են`
1) օրենքով սահմանված 18 տարին չլրացած երեխաների կամ չափահաս
զավակների ծննդյան վկայականները.
2) չափահաս զավակների` ուսումնառության մեջ գտնվելու և
ուսումնառության ժամկետի, կամ հաշմանդամություն ունենալու վերաբերյալ
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տեղեկանքները`
տրված
համապատասխանաբար
ուսումնական
հաստատության կամ բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող
իրավասու պետական մարմնի կողմից.
3)
երրորդ
երեխայի
սաղմնավորման
օրվա
և
հղիության
ժամանակահատվածի վերաբերյալ տեղեկանք` տրված երեխայի մոր
հղիության ընթացքը գրանցած բժշկական հաստատության կողմից: Ընդ որում,
սույն ենթակետում նշված տեղեկանքը ներկայացվում է միայն զոհված
(մահացած) կամ անհայտ կորած զինծառայողի երեխայի մասով.
4) զինծառայողի և երեխայի մոր ամուսնության վկայականը, ինչպես նաև
ամուսնալուծության հիմքով այդ ամուսնությունը դադարած չլինելու
վերաբերյալ տեղեկանք` տրված քաղաքացիական կացության ակտերի
գրանցման մարմնի կողմից: Ընդ որում, սույն ենթակետում նշված
փաստաթղթերը ներկայացվում են միայն զոհված (մահացած) կամ անհայտ
կորած զինծառայողի երեխայի մասով.
5) օրենքով սահմանված 18 տարին չլրացած երեխաների կամ չափահաս
զավակների նկատմամբ խնամակալություն հաստատված լինելու դեպքում`
խնամակալության վերաբերյալ փաստաթուղթը և խնամակալի անձնագիրը,
ինչպես նաև զինծառայողի կամ նրա ամուսնու կամ նրա օրինական
ներկայացուցչի կամ լիազորված անձի անձնագիրը.
6) օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասում նախատեսված դեպքերում`
օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը.
7) չափահաս զավակների համաձայնությունը` ամսական լրացուցիչ
գումարը սույն մասում նախատեսված անձանցից որևէ մեկի անունով բացված
բանկային հաշվին փոխանցելու, կամ նրանց ցանկությունը` ամսական
լրացուցիչ գումարի իրենց հասանելիք չափն առանձնացնելու և նրանցից
յուրաքանչյուրին առանձին վճարելու վերաբերյալ: Սույն ենթակետի
ապահովման նպատակով յուրաքանչյուր շահառու համապատասխան
գրառում է կատարում սույն կարգի N 1 ձևում նշված դիմումում:
3. Համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության
խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանման կողմից սույն կարգի 2-րդ
կետում նախատեսված փաստաթղթերի հաշվառումը և զինծառայողների
կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման
հիմնադրամին (այսուհետ՝ հիմնադրամ) տրամադրումն իրականացվում է
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի N
463-Ն որոշման N 1 հավելվածում սահմանված կարգով և ժամկետներում:
4. Հիմնադրամն օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումարը
վճարելու որոշում կայացնում է համապատասխան պետական մարմնի
սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանման
կողմից ներկայացված փաստաթղթերը հիմնադրամում մուտք լինելու
օրվանից
հետո
եռօրյա
ժամկետում`
հաշվի
առնելով
Արցախի
Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն
որոշման N 1 հավելվածի 10-րդ կետի դրույթները: Հիմնադրամի կողմից
օրենքով
սահմանված
ամսական
լրացուցիչ
գումարի
վճարումն
իրականացվում է սույն կարգի 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետի համաձայն:
5. Եթե օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումարը վճարելու
ընթացքում զինծառայողն ունենում է նոր երեխա, կամ լրացել է երեխայի 18
տարին և նա սովորում է առկա ցերեկային ուսուցմամբ կամ նա ունի
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հաշմանդամություն, որը սահմանվել է մինչև նրա 18 տարին լրանալը, ապա
համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության
խնդիրներ
իրականացնող
ստորաբաժանում
են
ներկայացվում
համապատասխանաբար սույն կարգի N 1 ձևով նախատեսված նոր դիմում,
նոր ծնված երեխայի ծննդյան վկայականը, ուսումնառության և
հաշմանդամություն
ունենալու
վերաբերյալ
տեղեկանքները,
որոնք
համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական ապահովության
խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանման կողմից սույն կարգի 3-րդ կետի
համաձայն տրամադրվում են հիմնադրամին: Ընդ որում, եթե սույն կետի
շրջանակներում առկա է սույն կարգի 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետով
նախատեսված` ամսական լրացուցիչ գումարն առանձնացնելու դեպք, ապա
հիմնադրամն իրականացնում է ամսական լրացուցիչ գումարի վճարման
վերահաշվարկ` համապատասխան չափերով: Սույն կետում սահմանված
պայմանների
վերաբերյալ
համապատասխան
պետական
մարմնի
սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանումը
գրավոր տեղեկացնում է սույն կարգի 2-րդ կետի համաձայն դիմում
ներկայացրած անձին` վերջինիս կողմից դիմումը ներկայացնելու ժամանակ:
6. Եթե օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումարի վճարումը
հիմնադրամի կողմից դադարեցվել է օրենքով սահմանված 18 տարին չլրացած
երեխայի կամ չափահաս զավակի մահվան կամ երեխայի 18 տարին լրանալու
կամ ուսանող չափահաս զավակի` ուսումնառությունը դադարեցնելու կամ 23
տարին լրանալու կամ ուսուցման ձևը փոխելու հիմքով, և`
1) զինծառայողն ունենում է նոր երեխա, կամ
2) չափահաս զավակը մինչև 23 տարին լրանալը վերականգնվում է
ուսումնական հաստատությունում կամ կրկին տեղափոխվում է առկա
ցերեկային ուսուցմամբ համակարգ, ապա օրենքով սահմանված ամսական
լրացուցիչ գումարի վճարումն իրականացվում է սույն կարգի պահանջների
համաձայն: Եթե օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումարի
վճարումը հիմնադրամի կողմից դադարեցվել է հաշմանդամություն ունեցող
չափահաս զավակի` հաշմանդամություն ունեցող չճանաչվելու հիմքով, ապա
հետագայում նշված անձին կրկին անգամ հաշմանդամություն ունեցող
ճանաչելը չի հանգեցնում օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումարի
վճարման պարտավորության՝ բացառությամբ եթե հաշմանդամություն
ունեցող չճանաչելու որոշումը բողոքարկման արդյունքում փոփոխվել է, և
անձը կրկին ճանաչվել է հաշմանդամություն ունեցող:
7. Օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ գումարը վճարելու
որոշում
կայացնելու
օրվանից
հետո
տասնհինգօրյա
ժամկետում
հիմնադրամը`
1) օրենքով սահմանված անչափահաս երեխաների կամ չափահաս
զավակների վերաբերյալ տվյալները` անունը, ազգանունը, հայրանունը,
հաշվառման հասցեն, ծննդյան վկայականի համարը և սերիան, անձնագիր
ունենալու դեպքում` անձնագրի համարը և սերիան, պատշաճ ձևով
ուղարկում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման կենտրոնական
մարմին` օրենքով սահմանված անչափահաս երեխայի կամ չափահաս
զավակի մահվան պետական գրանցում իրականացվելու դեպքում
քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման կենտրոնական մարմնի
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կողմից մահվան պետական գրանցման օրվանից եռօրյա ժամկետում դրա
մասին հիմնադրամին տեղեկացնելու համար.
2) ուսանող չափահաս զավակի վերաբերյալ տվյալները` անունը,
ազգանունը, հայրանունը, հաշվառման հասցեն, անձնագրի համարը և
սերիան, պատշաճ ձևով ուղարկում է այն ուսումնական հաստատություն,
որտեղ սովորում է անձը` վերջինիս ուսումնառությունը դադարեցվելու կամ
ուսուցման ձևը փոխելու դեպքում ուսումնական հաստատության կողմից
ուսումնառությունը դադարեցվելու կամ ուսուցման ձևը փոխելու օրվանից
եռօրյա ժամկետում դրա մասին հիմնադրամին տեղեկացնելու համար.
3) հաշմանդամություն ունեցող չափահաս զավակի վերաբերյալ
տվյալները` անունը, ազգանունը, հայրանունը, հաշվառման հասցեն,
անձնագրի համարը և սերիան, հաշմանդամության վերափորձաքննության
ժամկետը, պատշաճ ձևով ուղարկում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն
իրականացնող իրավասու պետական մարմին` հաշմանդամություն
ունենալու ժամկետը երկարաձգվելու կամ հաշմանդամություն ունեցող
չճանաչվելու դեպքում բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող
իրավասու պետական մարմնի կողմից հաշմանդամություն ունենալու
ժամկետը երկարաձգելու կամ հաշմանդամություն ունեցող չճանաչելու
օրվանից եռօրյա ժամկետում դրա մասին հիմնադրամին տեղեկացնելու
համար:
8. Սույն կարգի 7-րդ կետի համաձայն ստացված տեղեկությունները
հիմնադրամը փոխանցում է նաև համապատասխան պետական մարմնի
սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանում`
զինծառայողի ապահովագրական գործում հաշվառելու համար:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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Ձև N 1
--------------------------------------------------(համապատասխան պետական մարմնի

--------------------------------------------------սոցիալական ապահովության խնդիրներ

--------------------------------------------------իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ
ԱՄՍԱԿԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՈՒՄԱՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

1. Հայտնում եմ Ձեզ, որ

________________________________
(հաշմանդամ ճանաչված կամ զոհված (մահացած) կամ անհայտ կորած զինծառայողի

____________________________________________
անունը, հայրանունը, ազգանունը, զինծառայողի կամ այլ դիմումատուի անձնագրի սերիան և համարը)

ունի (կամ խնամում է) երեք (և ավելի) երեխա (չափահաս զավակ)

__________
(անունը, հայրանունը,

____________________________________________
ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, ծննդյան վկայականների համարները, չափահաս զավակների

____________________________________________
մասով ուսումնառության կամ հաշմանդամության վերաբերյալ ուսումնական հաստատության կամ ԲՍՓՀ

____________________________________________
տեղեկանքներ տալու օրը, ամիսը, տարին, համարները, երրորդ երեխայի սաղմնավորման օրվա և

____________________________________________
հղիության ժամանակահատվածի վերաբերյալ բժշկական հաստատության տեղեկանք տալու օրը, ամիսը,

____________________________________________
տարին, համարը, ամուսնության վկայականի օրը, ամիսը, տարին և համարը, ամուսնալուծություն գրանցած

____________________________________________
չլինելու վերաբերյալ ՔԿԱԳ տեղեկանքի օրը, ամիսը, տարին և համարը, խնամակալ ճանաչելու մասին

____________________________________________ :
որոշման օրը, ամիսը, տարին, համարը, դատական ակտի կայացման օրը, ամիսը, տարին և համարը)

Դիմումի դարձերես
2. Դիմումին կից ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը`
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Խնդրում եմ ինձ հատկացնել օրենքով սահմանված ամսական լրացուցիչ
գումար` վճարումն իրականացնելով իմ անունով բանկում բացված
հաշվեհամարին:
4. Ամսական լրացուցիչ գումարը ստանալու իրավունք ունեցող
շահառուներն են՝
Երեխայի
(չափահաս
զավակի)
անունը,
հայրանունը,
ազգանունը,
ծննդյան օրը,
ամիսը, տարին,
հաշվառման
հասցեն

Երեխայի
(չափահաս
զավակի)
կարգավիճակը

1

2

Չափահաս զավակների
համաձայնությունը`
ամսական լրացուցիչ
գումարը դիմումատուին
հատկացնելու կամ
ցանկությունը`
լրացուցիչ գումարի
իրենց հասանելիք չափն
առանձնացնելու և
առանձին վճարելու
վերաբերյալ
3

Շահառուի
(շահառուների)
ստորագրությունը

4

1) աղյուսակի 2-րդ սյունակում երեխայի (չափահաս զավակի)
կարգավիճակը լրացվում է`
ա. մինչև 18 տարեկան,
բ. մինչև 23 տարեկան և առկա ուսուցմամբ սովորող` նշվում է
ուսումնական հաստատության տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին,
համարը,
գ. 18 տարին լրացած և հաշմանդամություն ունեցող` նշվում է
հաշմանդամության խումբը և հաշմանդամ ճանաչելու վերաբերյալ ԲՍՓՀ
տեղեկանք տալու օրը, ամիսը, տարին, համարը, վերափորձաքննության օրը,
ամիսը, տարին.
2) աղյուսակի 3-րդ սյունակում յուրաքանչյուր չափահաս զավակի մասով
նշվում են`
ա. «Համաձայն եմ գումարը դիմումատուին հատկացմանը» կամ
բ. «Ինձ հասանելիք գումարն առանձնացնել և հատկացնել ինձ».
3) աղյուսակի 4-րդ սյունակում յուրաքանչյուր չափահաս զավակ անձամբ
ստորագրում է իր մասի դիմաց:
Դիմող

_______________

______

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)
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20 թ.

Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ՎՃԱՐՎԱԾ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ ԿԱՄ ԶՈՀՎԱԾ
(ՄԱՀԱՑԱԾ) ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ, ԱՄՈՒՍՆՈՒՆ ԵՎ (ԿԱՄ)
ԶԱՎԱԿՆԵՐԻՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՎԵԼ ՎՃԱՐՎԱԾ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ
ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ, ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ
ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐԸ
ՎԵՐԱԴԱՐՁՎԵԼՈՒ

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը
պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքին (այսուհետ` օրենք) համապատասխան վճարված դրոշմանիշային
վճարի գումարն օրենքով սահմանված անձանց վերադարձնելու հետ կապված
հարաբերությունները:
2. Ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող
կամ զոհված (մահացած) զինծառայողի ծնողը, ամուսինը և (կամ) զավակն
օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասում նշված ժամկետում կարող են
յուրաքանչյուրն իր մասով զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը
պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամին (այսուհետ՝ հիմնադրամ)
ներկայացնել դիմում՝ համաձայն N 1 ձևի, դիմումը ներկայացնելու օրվան
նախորդող մեկ տարվա ընթացքում իրենց կողմից վճարված (իրենց
եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից պահված) դրոշմանիշային
վճարի գումարը վերադարձնելու (ամբողջությամբ կամ մասնակի) պահանջով:
Դիմումի հետ միասին ներկայացվում են`
1) դիմումատուի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը.
2) տեղեկանք զինծառայողի՝ ժամկետային պարտադիր զինվորական
ծառայության մեջ գտնվելու մասին՝ համաձայն N 2 ձևի, կամ տեղեկանք
զինծառայողի` զոհված (մահացած) լինելու մասին՝ համաձայն N 3 ձևի: Ընդ
որում, զինծառայողի` զոհված (մահացած) լինելու մասին տեղեկանքը
դիմումատուի կողմից հիմնադրամին ներկայացվում է միայն մեկ անգամ`
առաջին անգամ իր կողմից վճարված (իր եկամուտներից հարկային
գործակալի կողմից պահված) դրոշմանիշային վճարները վերադարձնելու
պահանջով հիմնադրամ դիմելիս.
3) տեղեկանք` դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա
ընթացքում վճարված դրոշմանիշային վճարների չափի մասին՝ համաձայն N 4
ձևի:
3. Սույն կարգի 2-րդ կետով նախատեսված դիմումում և (կամ) կից
ներկայացվող փաստաթղթերում թերություններ և (կամ) անճշտություններ
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հայտնաբերելու դեպքում հիմնադրամը երկու աշխատանքային օրվա
ընթացքում տեղեկացնում է դիմումատուին՝ նշելով հայտնաբերված
թերությունները և (կամ) անճշտությունները: Տեղեկացումը ստանալուց հետո
դիմումատուն հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հիմնադրամին է
ներկայացնում ճշգրտված տեղեկությունները: Ընդ որում, օրենքի 11-րդ
հոդվածի 6-րդ մասով հիմնադրամի գործունեությունը կարգավորող
իրավական ակտերով սահմանված ժամկետի հաշվարկը սկսում է ճշգրտված
տեղեկությունները հիմնադրամում մուտք լինելու օրվանից:
4. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ կամ 3-րդ կամ 4-րդ մասերում նշված
ֆիզիկական անձը օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասում նշված ժամկետում
կարող է հիմնադրամին ներկայացնել դիմում՝ համաձայն N 5 ձևի, դիմումը
ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում իր կողմից ավելի
վճարված (իր եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից ավելի պահված)
դրոշմանիշային վճարի գումարը վերադարձնելու (ամբողջությամբ կամ
մասնակի) պահանջով: Դիմումի հետ միասին ներկայացվում են`
1) դիմումատուի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը.
2) սույն կարգի N 4 ձևով ներկայացված տեղեկանքը:
5. Սույն կարգի 2-րդ կետում նշված համապատասխան տեղեկանքներն
ստանալու համար սույն կարգում նշված անձինք դիմում են օրենքի 11-րդ
հոդվածի 7-8-րդ մասերում նշված մարմիններին, որոնց կողմից
տեղեկանքները տրամադրվում են օրենքով սահմանված ժամկետում:
Սույն կարգի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկանքը հարկային
մարմնից ստանալու համար սույն կարգում նշված անձինք ներկայացնում են`
ա. անձը հաստատող փաստաթուղթ,
բ. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային
ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք,
գ. գործատուի (հարկային գործակալի) տրամադրած տեղեկանքը՝
դրոշմանիշային վճարներն աշխատողի եկամուտներից պահված լինելու
վերաբերյալ (բացառությամբ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-2-րդ, 4-5-րդ
կետերում նշված՝ հարկային գործակալ չհամարվող անձանց եկամուտներ
ստացող, ինչպես նաև նույն մասի 3-րդ կետում նշված անձանց):
Սույն կարգի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված տեղեկանքներն
ստանալու համար սույն կարգում նշված անձինք ներկայացնում են`
ա. դիմումատուի անձը հաստատող փաստաթուղթ,
բ. դիմումատուի հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ
հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք,
գ. դիմումատուի՝ զինծառայողի հետ ընտանեկան կապը հաստատող
փաստաթուղթ՝ համապատասխանաբար՝ ամուսնության վկայական կամ
ծննդյան վկայական կամ զինծառայողի ծննդյան վկայական,
դ. զինծառայողի անձը հաստատող փաստաթուղթ (զոհված (մահացած)
զինծառայողի դեպքում` եթե անձը հաստատող փաստաթուղթ առկա է),
ե. զինծառայողի հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային
ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (զոհված
(մահացած) զինծառայողի դեպքում` եթե ստացել է հանրային ծառայության
համարանիշ):
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Զինծառայողի՝ մահացած լինելու մասին տեղեկանքը ստանալու համար,
բացի վերոնշյալ փաստաթղթերից, դիմումատուն ներկայացնում է նաև
զինծառայողի մահվան վկայականը:
6. Հիմնադրամը ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության
մեջ գտնվող կամ զոհված (մահացած) զինծառայողի ծնողի, ամուսնու և (կամ)
զավակի կողմից վճարված (իր եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից
պահված) դրոշմանիշային վճարների գումարները վերադարձնելիս հիմք է
ընդունում սույն կարգի N 4 ձևով ներկայացված տեղեկանքում նշված` անձի
վճարված (իր եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից պահված)
դրոշմանիշային վճարների չափը` անկախ տեղեկանքի` «վերադարձման
ենթակա է» տողում արտացոլված գումարի չափից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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Ձև N 1
Դ Ի Մ ՈՒ Մ
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի
տնօրեն
Հարգելի

_____________________-ին

______________,

«Արցախի
Հանրապետության
պաշտպանության
ժամանակ
զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների
հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ
մասի դրույթներին համապատասխան՝ խնդրում եմ իրականացնել սույն
դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում իմ կողմից
վճարված (իմ եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից պահված)
դրոշմանիշային վճարի գումարների վերադարձ՝ համաձայն կից ներկայացվող
տեղեկատվության:
Դիմումին կից ներկայացնում եմ նաև հետևյալ փաստաթղթերը՝
1. իմ անձնագրի պատճենը.
2. □ տեղեկանք զինծառայողի՝ ժամկետային պարտադիր զինվորական
ծառայության մեջ գտնվելու մասին, կամ
□ տեղեկանք զինծառայողի զոհված (մահացած) լինելու մասին.
3. տեղեկանք դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա
ընթացքում վճարված դրոշմանիշային վճարների չափի մասին:
Դիմող

__________________ ____________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

ստորագրությունը

___ ___________ 20___թ.

ԴԻՄՈՒՄԻ ԴԱՐՁԵՐԵՍ
1. Զինծառայողի ազգանունը, անունը, հայրանունը
2. Զինծառայողի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները

3. Զինծառայողի հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ`
հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի
համարը)
4. Դիմումատուի ազգակցական կապը զինծառայողի հետ`
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□ ծնող

□ ամուսին

□ զավակ

5. Խնդրում եմ նախորդ տարվա ընթացքում իմ կողմից վճարված (իմ
եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից պահված) դրոշմանիշային
վճարի գումարը վերադարձնել`
□ ամբողջությամբ

□ մասնակի
(նշել գումարի մեծությունը)

6. Դիմումատուի հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ`
հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի
համար)
7. Դիմումատուի բանկային հաշվի տվյալները (պարտադիր՝ սպասարկող
բանկի անվանումը և հաշվեհամարը)

8.
Դիմումատուի
հեռախոսահամարը)

կոնտակտային

Դիմումատուի ստորագրությունը

տվյալները

________________
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Ձև N 2

__ _________ 20___ թ.

Nօ.

_________

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ՝ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Սույն տեղեկանքը տրվում է

____________________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի

____________________________________________
տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ` հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ
տեղեկանքի համար))

առ այն, որ վերջինիս

__________ հանդիսացող ______________
(զավակ, ծնող, ամուսին)

(զինծառայողի անունը, հայրանունը,

____________________________________________
ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ`
հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար))

գտնվում է ժամկետային պարտադիր

զինվորական ծառայության մեջ

__________ թվականի ____________ -ից:
Զորակոչն իրականացրել
կոմիսարիատը:

է

__________________________

զինվորական

Տեղեկանքը տրվում է՝ ներկայացնելու Զինծառայողների ապահովագրության
հիմնադրամ:

Զինվորական կոմիսար

______________________________
(կոչումը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը, կնիքը)

105

Ձև N 3

«___» ________ 20___ թ.

Nօ.

__________

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ՝ ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Սույն տեղեկանքը տրվում է

____________________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի

____________________________________________
տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ` հանրային ծառայության համարանիշ
չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար))

առ այն, որ վերջինիս

__________ հանդիսացող ______________
(զավակ, ծնող, ամուսին)

(զինծառայողի անունը, հայրանունը,

____________________________________________
ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ` հանրային
ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար))

զոհվել (մահացել) է

______ թվականի ______________-ին:

Մահվան վկայականի համարը

______________________

Տեղեկանքը տրվում է՝ ներկայացնելու Զինծառայողների ապահովագրության
հիմնադրամ:
-----------------------------------------------(համապատասխան պետական մարմնի

-----------------------------------------------(սոցիալական ապահովության խնդիրներ

----------------------------------------------`
իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավար)

----------------------------------------(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը, կնիքը)
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«___»__________ 20_ թ.

Nօ.

__________

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽՈՐԴ ՄԵԿ ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՎՃԱՐՎԱԾ
(ԱՆՁԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՀՎԱԾ)
ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԻ ՄԱՍԻՆ

Սույն տեղեկանքը տրվում է

____________________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի

____________________________________________
տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ` հանրային ծառայության համարանիշ
չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար))

առ այն, որ «01» հունվարի 20_________թ-ից մինչև «31» դեկտեմբերի

______

20
թ. ընկած ժամանակահատվածում անձի վճարած (անձի
եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից պահված) դրոշմանիշային
վճարների գումարը կազմել է

________________ _______ դրամ,
(գումարը թվերով և տառերով)

իսկ վերադարձման ենթակա է

______ դրամ

___________

______:

(գումարը թվերով և տառերով)

Տեղեկանքը տրվում է՝ ներկայացնելու Զինծառայողների ապահովագրության
հիմնադրամ:

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

_________________
(անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)
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Ձև N 5
ԴԻՄՈՒՄ
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի
տնօրեն

Հարգելի

_____________________-ին

__________________,

«Արցախի
Հանրապետության
պաշտպանության
ժամանակ
զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների
հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի
դրույթներին համապատասխան՝ խնդրում եմ վերադարձնել սույն դիմումը
ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում մեկից ավելի
հիմքով իմ կողմից վճարված (իմ եկամուտներից հարկային գործակալի
կողմից պահված) դրոշմանիշային վճարը՝ համաձայն կից ներկայացվող
տեղեկատվության:
Դիմումին կից ներկայացնում եմ նաև հետևյալ փաստաթղթերը`
1. իմ անձնագրի պատճենը.
2. տեղեկանք դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա
ընթացքում վճարված դրոշմանիշային վճարների չափի մասին:
Դիմող

___________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

_____

20

(ստորագրությունը)

թ.

ԴԻՄՈՒՄԻ ԴԱՐՁԵՐԵՍ
1. Խնդրում եմ նախորդ տարվա ընթացքում իմ կողմից վճարված (իմ
եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից պահված) դրոշմանիշային
վճարի գումարը վերադարձնել՝
□ ամբողջությամբ

□ մասնակի
(նշել գումարի մեծությունը)

2. Դիմումատուի հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ`
հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի
համար)
3. Դիմումատուի բանկային հաշվի տվյալները (պարտադիր՝ սպասարկող
բանկի անվանումը և հաշվեհամարը)
Դիմումատուի ստորագրությունը

__________________
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Հավելված N 4
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ` ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ` ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ
ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը
պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքով սահմանված հաշվետու ժամանակաշրջանում հարկային մարմնի
կողմից դրոշմանիշային վճար վճարողների ցուցակները զինծառայողների
կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման
հիմնադրամին (այսուհետ՝ հիմնադրամ) փոխանցելու և հարկային մարմնի
կողմից դրոշմանիշային վճարների գումարները հիմնադրամին փոխանցելու
վերաբերյալ հանձնարարականը գանձապետարան ներկայացնելու հետ
կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն ունեն «Արցախի
Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին
կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի
Հանրապետության օրենքով սահմանված իմաստը:
3. Հարկային մարմինը եկամտային հարկի ամսական ամփոփ հաշվարկը
(բացառությամբ
պաշտպանության,
ազգային
անվտանգության
և
ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների, ինչպես նաև
դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության և
փրկարարական
ծառայության
մարմինների)
ստանալուց
հետո
առանձնացնում է այն աշխատողների թիվը, որոնց համար տվյալ ամսում
հաշվեգրված (աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների
մատուցման քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի դեպքում վճարված) են
եկամուտներ: Եթե այդ աշխատողների դրոշմանիշային վճարների գումարն
ամբողջությամբ փոխանցված է համապատասխան գանձապետական
հաշվեհամարին, ապա հարկային մարմինն այդ գումարի վճարման օրվան
հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում սույն կետում նշված
աշխատողների ցուցակը՝ համաձայն N 1 ձևի, տրամադրում է հիմնադրամին:
4.
Աշխատանքային
կամ
աշխատանքների
կատարման
կամ
ծառայությունների մատուցման քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով
հարկային գործակալ չհամարվող անձանցից եկամուտներ ստացող
ֆիզիկական անձանց կողմից հարկային մարմին ներկայացված եկամտային
հարկի ամսական պարզեցված հաշվարկի հիման վրա հարկային մարմինը
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յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար առանձնացնում է դրոշմանիշային վճարների գումարն ամբողջությամբ փոխանցած անձանց և այդ
գումարի վճարման օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում
սույն կետում նշված ֆիզիկական անձանց ցուցակը` կազմված սույն կարգի N
1 ձևի համաձայն, տրամադրում է հիմնադրամին:
5. Տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկների հիման վրա հարկային
մարմինը
յուրաքանչյուր
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
համար
առանձնացնում է դրոշմանիշային վճարների գումարն ամբողջությամբ
փոխանցած անհատ ձեռնարկատերերին և այդ գումարի վճարման օրվան
հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում սույն կետում նշված
դրոշմանիշային վճարներն ինքնուրույն վճարողների ցուցակը` կազմված
սույն կարգի N 1 ձևի համաձայն, տրամադրում է հիմնադրամին:
6. Եթե սույն կարգի 3-5-րդ կետերում նշված անձանց մասով
դրոշմանիշային վճարները փոխանցված են մասամբ, ապա՝
1) տվյալ գործատուի կողմից մասամբ վճարված դրոշմանիշային
վճարների
գումարը
գանձապետարանի
կողմից
փոխանցվում
է
հիմնադրամին.
2) հարկային մարմինն այդ մասին տեղեկացնում է հիմնադրամին և
ձեռնարկում է օրենքով սահմանված անհրաժեշտ միջոցներ` չվճարված
դրոշմանիշային վճարների գումարը հավաքագրելու համար, որից հետո
նշված անձանց ցուցակը` կազմված սույն կարգի N 1 ձևի համաձայն,
տրամադրում է հիմնադրամին:
7. Սույն կարգի 3-6-րդ կետերում նշված ցուցակները տրամադրվում են
հիմնադրամի
և
հարկային
մարմնի
միջև
փոխհամաձայնեցված
տեխնոլոգիական մեթոդներով:
8. Հարկային մարմինը դրոշմանիշային վճարներ կատարող անձանց
կողմից (օրենքով սահմանված դեպքերում` հարկային գործակալի միջոցով)
դրոշմանիշային վճարների ամբողջ գումարը վճարելուց և սույն կարգի 3-6-րդ
կետերով սահմանված ցուցակները կազմելուց հետո` երկու աշխատանքային
օրվա ընթացքում, գանձապետարան է ներկայացնում դրոշմանիշային
վճարները հիմնադրամին փոխանցելու վերաբերյալ հանձնարարական՝
համաձայն N 2 ձևի:
9. Հարկային մարմինը պաշտպանության, ազգային անվտանգության և
ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմիններից, ինչպես նաև
դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող, փրկարարական
մարմինների կողմից առանձնացված հաշվառման նպատակով բացված
համապատասխան
գանձապետական
հաշվեհամարին
փոխանցված
դրոշմանիշային վճարների մասով, ընթացիկ տարվա հունվար ամսվա ընթացքում գանձապետարան է ներկայացնում դրոշմանիշային վճարները
հիմնադրամին
փոխանցելու
վերաբերյալ
փոխանցման
ամփոփ
հանձնարարական, որի համաձայն տվյալ հաշվին մուտքագրված գումարները
յուրաքանչյուր գործառնական օրվա ավարտին փոխանցվում են հատուցման
հիմնադրամին:
10. Հարկային մարմինը սույն կարգով սահմանված հանձնարարականում
որպես փոխանցման ենթակա դրոշմանիշային վճարների գումար նշում է
վճարված դրոշմանիշային վճարների այն գումարը, որը հավասար է
դրոշմանիշային վճարներ կատարող անձանց` դրոշմանիշային վճարների
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կատարման
գծով
տվյալ
հաշվետու
ժամանակաշրջանի
համար
պարտավորության չափին:
11. Սույն կարգով սահմանված հանձնարարականներն ստանալու
օրվանից հետո` մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, գանձապետարանը
հիմնադրամի հատուկ հաշվին է փոխանցում հանձնարարականներում նշված
գումարը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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Ձև N 1
ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ

Հարկային մարմնից տրամադրվող
տեղեկատվությունը
Ամսաթիվը
Հանձնարարականի
հերթական համարը
ՀՎՀՀ-ն
Ա/Ձ, կազմակերպության
անվանումը
ՀԾՀ-ն

Անունը

Ազգանունը

Հաշվետու
ժամանակաշրջանը

Ձև N 2
ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ
Տվյալի անվանումը
Հանձնարարականի հերթական համարը
Գանձապետական հաշվեհամարը
Փոխանցման ենթակա գումարը

112

Ձևաչափը

Հավելված N 5
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
ԱՎԵԼԻ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են դրոշմանիշային վճարների
պարտավորությունների սահմանված չափից ավելի վճարված գումարները
վերադարձնելու հետ կապված հարաբերությունները:
2. Համապատասխան գանձապետական հաշվեհամարին փոխանցված
դրոշմանիշային
վճարի
պարտավորություններից
ավելի
վճարված
գումարները ենթակա են վերադարձման հարկային գործակալի կամ
դրոշմանիշային վճարներն ինքնուրույն վճարողների (այսուհետ` վճարող)
հարկային մարմին ներկայացված դիմումի հիման վրա` համաձայն ԴՎ N 1
ձևի:
3. Վերադարձն իրականացվում է դրոշմանիշային վճարների
պարտավորությունների սահմանված չափից ավելի վճարված գումարի
մնացորդի այն մասով, որն օրենքով սահմանված պահանջներին և սույն
կարգին համապատասխան հարկային մարմնի կողմից համարվել է
վերադարձման ենթակա:
4. Վերադարձման ներկայացված գումարը համարվում է չհիմնավորված և
վճարողի դիմումը մերժվում է, եթե հարկային մարմնում առկա տվյալների
համադրման արդյունքում պարզվում է, որ սահմանված չափից ավելի
վճարված
դրոշմանիշային
վճարի
գումարի
մնացորդ
առկա
չէ:
Դրոշմանիշային վճարի գումարի առկա մնացորդը վերադարձման
ներկայացված գումարի չափից պակաս լինելու դեպքում վերադարձման
ենթակա կհամարվի առկա մնացորդի չափով:
Սույն կետում նշված դեպքում վճարողին տեղեկացվում է վերադարձը
չկատարելու (վերադարձը մերժվելու) մասին` նշելով վերադարձի մերժման
հիմքը, իսկ դրոշմանիշային վճարի գումարի ոչ բավարար մնացորդի
առկայության դեպքում` տեղեկացվում է վերադարձման ենթակա գումարի
մասին:
5. Հարկային մարմինը վճարողից սույն կարգի 2-րդ կետում նշված
դիմումն ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմում է
սահմանված չափից ավելի վճարված գումարի վերադարձման մասին
եզրակացություն` համաձայն ԴՎ N 2 ձևի:
6. Վերադարձը մերժելու հիմքի բացակայության դեպքում` հարկային
մարմինը եզրակացությունների հիման վրա հինգ աշխատանքային օրվա
ընթացքում գանձապետարան է ներկայացնում վճարողների ավելի վճարված
դրոշմանիշային վճարների գումարների վերադարձի մասին ամփոփ
տեղեկանք` համաձայն ԴՎ N 3 ձևի:
7. Գանձապետարանը վճարողների սահմանված չափից ավելի վճարված
դրոշմանիշային վճարների գումարների վերադարձի մասին ամփոփ
տեղեկանքը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում
իրականացնում է գումարների վերադարձը:
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8. Դրոշմանիշային վճարների սահմանված չափից ավելի վճարված
գումարների վերադարձը կատարվում է «Դրոշմանիշային վճարներ»
գանձապետական
հաշվեհամարից
վճարողի
բանկային
հաշվին
վերադարձման ենթակա գումարի փոխանցման միջոցով: Եթե դրոշմանիշային
վճար վճարող ֆիզիկական անձը բանկային հաշիվ չունի, ապա գումարը
փոխանցվում է նրա առաջարկած առևտրային բանկ՝ նրա անձնագրի
(նույնականացման քարտի) տվյալներով, ընդ որում, այդ դեպքում «Վճարողի
սահմանված չափից ավելի վճարված դրոշմանիշային վճարի գումարների
մնացորդի վերադարձի դիմում» ԴՎ N 1 ձևի, «Վճարողի սահմանված չափից
ավելի վճարված դրոշմանիշային վճարի գումարի մնացորդի վերադարձման
մասին եզրակացություն» ԴՎ N 2 ձևի և «Վճարողների սահմանված չափից
ավելի վճարված դրոշմանիշային վճարի գումարների մնացորդների
վերադարձի մասին ամփոփ տեղեկանք» ԴՎ N 3 ձևի «Հաշվի համարը, որին
պետք է փոխանցել վերադարձման ենթակա գումարը» սյունակում նշվում է
անձնագրի սերիան և համարը կամ նույնականացման քարտի համարը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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Ձև ԴՎ N 1
ԴԻՄՈՒՄ
ՎՃԱՐՈՂԻ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓԻՑ ԱՎԵԼԻ ՎՃԱՐՎԱԾ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ
ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ
ՀՎՀՀ
(կազմակերպության անվանումը կամ անհատ
ձեռնարկատիրոջ, հարկային գործակալ չհամարվողից
եկամուտ ստացած ֆիզիկական անձի անունը,
ազգանունը)
Խնդրում եմ դրոշմանիշային վճարի սահմանված չափից ավելի վճարված
գումարի մնացորդից վերադարձնել գումարը:
(դրամ)
Բանկը, որին
Հաշվի համարը, որին պետք է փոխանցել Վերադարձպետք է փոխանցել
վերադարձման ենթակա գումարը
ման
վերադարձման
(անձնագրի սերիան և
ենթակա
ենթակա գումարը
համարը/նույնականացման քարտի
գումարը
համարը)

Դիմումի ներկայացման ամսաթիվը
Դիմումատու
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թ.

_______________________________
(անունը, ազգանունը և ստորագրությունը)

Հարկ վճարողի կնիքը`
(առկայության դեպքում)

Ձև ԴՎ N 2
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N

______________

ՎՃԱՐՈՂԻ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓԻՑ ԱՎԵԼԻ ՎՃԱՐՎԱԾ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ
ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
ՀՎՀՀ
(կազմակերպության անվանումը կամ անհատ
ձեռնարկատիրոջ, հարկային գործակալ չհամարվողից
եկամուտ ստացած ֆիզիկական անձի անունը,
ազգանունը)

115

Վճարողի

__ _________ 20_ թ. ներկայացված դիմումի համաձայն`

վճարողի սահմանված չափից ավելի վճարված դրոշմանիշային վճարի
գումարի մնացորդից ենթակա է վերադարձման:
(դրամ)
Բանկը, որին
Հաշվի համարը, որին պետք է փոխանցել
Վերադարձպետք է
վերադարձման ենթակա գումարը
ման
փոխանցել
(անձնագրի սերիան և
ենթակա
վերադարձման
համարը/նույնականացման քարտի
գումարը
ենթակա
համարը)
գումարը

Եզրակացության կազմման ամսաթիվը
Հարկային մարմնի պատասխանատու անձ

_

20

թ.

________________
(անունը, ազգանունը և ստորագրությունը)

Կ. Տ.
Ձև ԴՎ N 3
ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱՆՔ N

___________

ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓԻՑ ԱՎԵԼԻ ՎՃԱՐՎԱԾ
ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ
ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ
Արցախի
ամփոփելով 20

Հանրապետության

ֆինանսների

նախարարությունը,

__ թ. _________-ի ___-ից մինչև 20__թ. _______-ի

__-ը կազմված եզրակացությունները, տեղեկացնում է, որ «Դրոշմանիշային
վճարներ» գանձապետական հաշվեհամարից ստորև նշված գումարները
ենթակա են վերադարձման վճարողների հետևյալ հաշվարկային հաշիվներին:
(դրամ)
NN
ԿազմակերՀարՀՎՀՀ
Բանկը,
Հաշվի համարը, որին
Գուը/կ
պության
կային
որին պետք պետք է փոխանցել
մարը
անվանումը
մարմն
է փոխանցել գումարը (անձնագրի
կամ
ի կոդը
գումարը
սերիան և
ֆիզիկական
համարը/նույնականա
անձի անունը,
ցման քարտի
ազգանունը
համարը)

Ընդամենը
_____________

Հարկային մարմնի պատասխանատու անձ

(անունը, ազգանունը և ստորագրությունը)

Կ. Տ.
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
18 հունիսի 2018թ.

N 476-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 28-Ի N 164 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ, 92-րդ կետերով` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ո ւ մ է .
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի մարտի 28-ի «Ծառայողական գործուղման մեկնած աշխատողների
գործուղման ծախսերի հատուցման համար կատարվող վճարումների
նվազագույն և առավելագույն չափերն ու վճարման կարգը սահմանելու
մասին» N 164 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և
լրացումները՝
1) որոշման վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ՄԵԿՆԱԾ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԵՎ
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԵՐՆ ՈՒ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ».
2) որոշման տեքստից և որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի
տեքստից հանել «ծառայողական» բառը.
3) որոշման թիվ 1 հավելվածի՝
ա. վերնագիրը և 1-ին գլխի վերնագիրը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«Կ Ա Ր Գ
ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ՄԵԿՆԱԾ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ
ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ»,
բ. 2-րդ կետում «գործուղումը» բառը փոխարինել «Գործուղումը» բառով,
իսկ «վայրից» բառից հետո լրացնել «(քաղաք, գյուղ)» բառերը,
գ. 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 21-րդ կետերում «հիմնական աշխատանքի»
բառերը փոխարինել «աշխատանքի հիմնական» բառերով,
դ. 7-րդ
կետի երկրորդ
պարբերությունում
«կամ, անկախ
հեռավորությունից, հիմնական աշխատանքի վայրից մեկնելու և նույն օրը
վերադառնալու դեպքերում» բառերը փոխարինել «դեպքում» բառով,
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ե. 7-րդ կետը երկրորդ պարբերությունից հետո լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.
«Աշխատանքի
հիմնական
վայրից
30
կիլոմետրից
ավելի
հեռավորությամբ Արցախի Հանրապետության տարածքում այլ վայր մեկնելու
և նույն օրը վերադառնալու դեպքում գործուղվող աշխատողին հատուցվում են
օրապահիկը և աշխատանքի հիմնական վայրից գործուղման վայր (վայրեր)
մեկնելու և վերադառնալու ճանապարհածախսը:»,
զ. 9-րդ կետը, 11-րդ կետի երկրորդ պարբերությունը և 20-րդ կետը
«վերադառնալուց» բառից հետո լրացնել «և աշխատանքի ներկայանալուց»
բառերով,
է. 9-րդ կետը «ներկայացնել» բառից հետո լրացնել «գործուղման
վկայականը, փաստացի կատարված ծախսերի հաշվետվությունը,» բառերով,
ը. 2-րդ գլխի վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«II. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳՈՐԾՈՒՂՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ»,
թ. 11-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.1-ին կետ.
«11.1.
Գործուղման
ծախսերը
հաստատող
փաստաթղթերը
ներկայացվում են այն պետական մարմին, որտեղից գործուղվել է տվյալ անձը:
Պետական մարմինը դրանք ընդունելուց և ուսումնասիրելուց հետո, ծախսերը
հիմնավոր համարելու դեպքում` բյուջեների կատարման կարգը սահմանող
ընթացակարգերով նախատեսվող վճարումները հիմնավորող փաստաթղթերը
ներկայացնում
է
Արցախի
Հանրապետության
ֆինանսների
նախարարություն:»,
ժ. 13-րդ, 20-րդ, 21-րդ և 22-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը
փոխարինել «Արցախի» բառով, իսկ 18-րդ կետի «ԼՂՀ» բառերը փոխարինել
«Արցախի Հանրապետության» բառերով,
ժա. 16-րդ կետի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«Գիշերավարձը հատուցելու դեպքում հաստատող փաստաթուղթ է
համարվում
տվյալ
անձի
հյուրանոցում
գտնվելու
գործուղման
ժամանակահատվածը
հաստատող
հյուրանոցի
կողմից
տրված
փաստաթուղթը և գիշերավարձի վճարումը հիմնավորող փաստաթուղթը
(բանկային հաշվից քաղվածք, կանխիկ վճարման անդորրագիր և այլն) կամ
հյուրանոցային նախնական ամրագրման փաստաթուղթը և գիշերավարձի
վճարումը հիմնավորող փաստաթուղթը (բանկային հաշվից քաղվածք,
կանխիկ վճարման անդորրագիր և այլն):»,
ժբ. 17-րդ կետից հանել (որի վաճառքի փոխարժեքը Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից սահմանված չէ)
բառերը,
ժգ. 3-րդ գլխի վերնագիրը շարադրել հերևյալ խմբագրությամբ.
«III. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՂՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ
ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ»,
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ժդ. 22-րդ կետում «ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի» բառերը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետության ֆինանսների» բառերով.
4) որոշման թիվ 2 հավելվածում «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ» բառերը
փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ» բառով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 հունիսի 2018թ.

N 485-Ն
ք.Ստեփանակերտ

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՈՒ ԲՆԱԿԱՆ
ԳԱԶԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ (ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ) ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ (ԲՆԱԿԱՆ) ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել 2018 թվականի համար էլեկտրական էներգիայի և բնական
գազի հաղորդման (փոխադրման) և բաշխման ցանցերում նորմատիվային
(բնական) կորուստների առավելագույն չափերը`
1) «ԱՐՑԱԽԷՆԵՐԳՈ» փակ բաժնետիրական ընկերության համար` 13,2
տոկոս.
2) «ԱՐՑԱԽԳԱԶ» փակ բաժնետիրական ընկերության համար`
3,7
տոկոս:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող օրը, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2018 թվականի
հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 հունիսի 2018թ.

N 506-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 24-Ի N 105-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015
թվականի փետրվարի 24-ի «Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող բժշկին
ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու կարգը սահմանելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մայիսի 21-ի
N 319-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 105-Ն որոշման մեջ
կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) որոշմամբ սահմանված N 1 հավելվածի՝
ա.
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետություն»
բառերը
համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «Արցախի Հանրապետություն»
բառերով` համապատասխան հոլովաձևերով, բացառությամբ 4-րդ և 22-րդ
կետերի,
բ. 6-րդ և 11-րդ կետերի «վարչապետի որոշմամբ» բառերը փոխարինել
«կառավարության որոշմամբ» բառերով,
գ. 21-րդ կետից հանել «և էկոնոմիկայի» բառերը.
2) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածի «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը
փոխարինել
«ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
բառերով,
իսկ
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության»
բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 հունիսի 2018թ.

N 507-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 1-Ի N 135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍՒՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի
1-ի «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2018 թվականի գործունեության
միջոցառումների ծրագրի մասին» N 135-Ն որոշման հավելվածի 99-րդ կետի 3րդ սյունակի «երկրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «երրորդ եռամսյակ»
բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 հունիսի 2018թ.

N 509-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք

ընդունելով

«Արցախի

Հանրապետության

բյուջետային

համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ
հոդվածի 3-րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում
կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017
թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի
պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 370-Ն
որոշմամբ սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում
կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունիսի 27-ի N 509-Ն որոշման

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ
ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1
ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազար դրամ)

10
4
1
03

9

2

Բյուջետային ծախսերի
գործառական
դասակարգման
բաժինների, խմբերի և
դասերի, ֆինանսավորվող
ծրագրերի և վերջիններս
իրականացնող
մարմինների
անվանումները
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտանիքի անդամներ և
զավակներ
Ընտանիքի անդամներ և
զավակներ
Պետական նպաստներ
ԱՀ աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման
նախարարություն
Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին
չպատկանող)
Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող
օժանդակ
ծառայություններ (այլ
դասերին չպատկանող)
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Համամասնությունների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին
եռամսյակ

Առաջին
կիսամյակ

Ինն
ամիս

Տարի

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6300.0)

(6300.0)

(6300.0)

-

(6300.0)

(6300.0)

(6300.0)

-

(6300.0)

(6300.0)

(6300.0)

-

(6300.0)

(6300.0)

(6300.0)

-

6300.0

6300.0

6300.0

-

6300.0

6300.0

6300.0

05

Ձևաթղթերի,
համակարգչային
ծրագրերի ձեռքբերում,
տեղադրում,
շահագործում և սպասարկում
ԱՀ աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման
նախարարություն

-

6300.0

6300.0

6300.0

-

6300.0

6300.0

6300.0

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 հունիսի 2018թ.

N 525-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք
ընդունելով
«Արցախի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ
հոդվածի 3-րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի NN 1 և 3.3
աղյուսակներում կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության
կառավարության
2017
թվականի
դեկտեմբերի
29-ի
«Արցախի
Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարումն
ապահովող միջոցառումների մասին» N 370-Ն որոշման N 2 հավելվածի NN 1
և 3.3 աղյուսակներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN1 և 2
հավելվածների:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2018 թվականի
հունիսի 29-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունիսի 29-ի N 525-Ն որոշման
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ
ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1
ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բյուջետային ծախսերի
գործառական դասակարգման
բաժինների, խմբերի և դասերի
ֆինանսավորվող ծրագրերի և
վերջիններս իրականացնող
մարմինների անվանումները

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազ.դրամ)

09
2

1

03

6
1

01

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Տարրական, հիմնական և
միջնակարգ ընդհանուր
կրթություն
Տարրական, հիմնական և
միջնակարգ ընդհանուր
կրթություն
Պետական աջակցություն ԱՀ
շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություններին
Մարտակերտի շրջանի
վարչակազմ
Կրթությանը տրամադրվող
օժանդակ ծառայություններ
Կրթությանը տրամադրվող
օժանդակ ծառայություններ
Պետական աջակցություն
արտասահմանյան բուհերում
ԱՀ-ից նպատակային ուսումնառություն ստացող ուսանողներին
ԱՀ կառավարություն

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
I
I
Ինն
եռամկիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ
-

(18714,6)

(3714,6)

(3714,6)

-

(18714,6)

(3714,6)

(3714,6)

-

(18714,6)

(3714,6)

(3714,6)

-

(18714,6)

(3714,6)

(3714,6)

-

18714,6

3714,6

3714,6

-

18714,6

3714,6

3714,6

-

18714,6

3714,6

3714,6

-

18714,6

3714,6

3714,6

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունիսի 29-ի N 525-Ն որոշման

Բաժին
Խումբ
Դաս

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ
ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3
ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
I եռամI կիսամԻնն
Տարի
սյակ
յակ
ամիս

Ծրագրերի և կատարողների
անվանումները

Մարտակերտի շրջանի
վարչակազմ
«Մարտակերտի շրջանի
հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների
տնօրենություն» ՊՈԱԿ

-

(18714.6)

(3714.6)

(3714.6)

-

(18714.6)

(3714.6)

(3714.6)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 հունիսի 2018թ.

N 529-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 21-Ի N 45 ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ
15-Ի N 284 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017
թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-103-Ն հրամանագրին համապատասխան՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000
թվականի մարտի 21-ի ««Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն
ապահովող միջոցառումների մասին» N 45 որոշման 2-րդ կետում «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմինը
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի»
բառերը
փոխարինել
«Արցախի
Հանրապետության
կառավարության
լիազորած
մարմինը
Արցախի
Հանրապետության
աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» բառերով:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008
թվականի ապրիլի 15-ի ««Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած
անձանց ամենամսյա պատվովճարի նշանակման և վճարման կարգն ու չափը
սահմանելու մասին» N 284 որոշմամբ սահմանված հավելվածում կատարել
հետևյալ փոփոխությունները.
1) 2-րդ կետում, 4-րդ կետի 1-ին պարբերության «՝ դիմողի» բառից առաջ,
2-րդ պարբերությունում, 3-րդ պարբերության «դիվանագիտական» բառից
առաջ, 5-6-րդ, 12-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն»
բառերը և դրանց հոլովաձևերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետություն»
բառերով և դրանց հոլովաձևերով.
2) 4-րդ կետի՝
ա. 1-ին պարբերությունում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության» բառերը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի
և
վերաբնակեցման
նախարարության
(այսուհետ՝
նախարարություն)» բառերով,
բ.
3-րդ
պարբերությունից
հանել
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի» բառերը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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