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Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Գ Լ ՈՒ Խ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 1. Օրենքի կիրառման ոլորտը
1. Սույն օրենքով`
1) սահմանվում են արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգերի բովանդակության, մշակման կարգի, հրապարակման ու կիրառման նկատմամբ ընդհանուր պահանջներ, որոնք ուղղված են արտադրանքի ազատ տեղաշարժի, գործընթացների թափանցիկության ապահովմանը.
2) կարգավորվում են տեխնիկական կանոնակարգման, այդ թվում`համապատասխանության գնահատման կանոնակարգվող ոլորտներում իրականացվող
գործունեության հարաբերությունները.
3) սահմանվում են սահմանված պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության գնահատման գործընթացին մասնակից կառավարման մարմինների իրավունքներն ու պարտականությունները:
2. Տեխնիկական կանոնակարգումը գտնվում է պետության իրավասության
ներքո:
3. Սույն օրենքը տարածվում է տնտեսավարող սուբյեկտների, պետական
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև
համապատասխան կազմակերպությունների վրա:
Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները
1. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են`
1) տեխնիկական կանոնակարգում`գործունեության տեսակների ամբողջություն, որով սահմանվում են արտադրանքի կամ արտադրանքի և դրա հետ
կապված գործընթացների նկատմամբ հիմնական պահանջներ, այդ թվում`
իրացման պայմաններ, ինչպես նաև շուկայահանման կանոններ և համապատասխանության գնահատման ընթացակարգեր.
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2) տեխնիկական կանոնակարգ` փաստաթուղթ, որն ընդունվել է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վավերացված Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան կամ
Արցախի Հանրապետության օրենքով կամ Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ, որով սահմանվում են արտադրանքի բնութագրեր և (կամ)
արտադրանքի հետ կապված գործընթացներին, արտադրական եղանակներին,
ներառյալ` կիրառվող վարչական դրույթներին ներկայացվող` կատարման և
կիրառման համար պարտադիր պահանջներ, ինչպես նաև արտադրանքի
ներմուծման և շուկայահանման պայմաններ: Այն կարող է ներառել նաև արտադրանքի, գործընթացի կամ արտադրական եղանակի նկատմամբ կիրառվող
հասկացություններ, պայմանանշաններ, փաթեթավորման, մակնշման և պիտակավորման պահանջներ, սանիտարական, բուսասանիտարական, անասնաբուժասանիտարական նորմեր, ինչպես նաև արտադրանքի գրանցման մասին
պահանջներ.
3) սահմանված պահանջներ` տեխնիկական կանոնակարգերով, ստանդարտացման փաստաթղթերով
պահանջներ.

և տեխնիկական

մասնագրերով

սահմանված

4) այլ պահանջներ` ցանկացած պահանջներ (բացառությամբ տեխնիկական
մասնագրերի), որոնք սահմանվում են արտադրանքի նկատմամբ, մասնավորապես` սպառողների կամ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված,
ինչպես նաև ազդում են արտադրանքի շուկայահանումից հետո դրա հետագա
ընթացքի վրա, ինչպիսիք են օգտագործման, կրկնակի օգտագործման կամ
ոչնչացման պայմանները, եթե այդ պայմանները կարող են էապես ազդել
արտադրանքի բաղադրության, բնույթի կամ վաճառքի վրա.
5) սանիտարական, բուսասանիտարական և անասնաբուժասանիտարական
նորմեր` պարտադիր կատարման համար պահանջներ և ընթացակարգեր, որոնք
սահմանվում են վնասակար օրգանիզմների, հիվանդությունների, հիվանդություններ փոխանցողների կամ հիվանդածին օրգանիզմների ներթափանցման,
ամրապնդման կամ տարածման հետ կապված, այդ թվում` կենդանիների և (կամ)
բույսերի կողմից, արտադրանքի, բեռների, նյութերի, տրանսպորտային
միջոցների, հավելումների, այդ թվում` սննդամթերքի կամ կերերի հետ աղտոտիչ
նյութերի, տոքսինների, վնասատուների, մոլախոտերի, հիվանդածին օրգանիզմների

փոխանցման

և

տարածման

հետ

կապված

առաջացող

ռիսկերից

պաշտպանելու նպատակով, ինչպես նաև պարտադիր կատարման և կիրառման
համար պահանջներ և ընթացակարգեր՝ վնասակար օրգանիզմների տարածման
հետ կապված այլ վնասները կանխելու նպատակով.
6) տեխնիկական մասնագրեր (առանձնահատկություն)`
փաստաթղթում
առկա պայմաններ, որոնցով սահմանվում են արտադրանքի պահանջվող բնութա-
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գրերը (այդ թվում՝ որակի մակարդակը, կատարողականը, անվտանգությունը կամ
չափերը, ներառյալ` արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող պահանջները), ինչպես
նաև պահանջները տերմինաբանության, փորձարկումների և փորձարկման
մեթոդների, փաթեթավորման, մակնշման, պիտակավորման և համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերի վերաբերյալ: Տեխնիկական մասնագրերում ընդգրկվում են նաև արտադրանքի արտադրության մեթոդները և
գործընթացները.
7) արտադրանք` արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրանք,
այդ թվում` կենդանական և բուսական ծագում ունեցող արտադրանք:
Արտադրանք են համարվում նաև սպառման համար մատակարարվող
էլեկտրական և ջերմային էներգիան, բնական և հեղուկ գազը, ջուրը, քաղաքաշինության բնագավառի շենքերը և շինությունները և դրանց հետ կապված
գործընթացները.
8) արտադրանքի նույնականացում` գործընթաց, որի միջոցով որոշվում է
արտադրանքի պատկանելիությունը որոշակի տեխնիկական կանոնակարգին
(կանոնակարգերին), և սահմանվում է այդ արտադրանքի համապատասխանությունը այդ արտադրանքի տեխնիկական փաստաթղթերին.
9) արտադրանքի խմբաքանակ` նույն նշանակության, միևնույն արտադրողի
(արտադրողի լիազոր ներկայացուցչի, դիստրիբյուտորի, ներմուծողի) կողմից
արտադրության նույն սկզբունքով արտադրված (պատրաստված), նույն
բաղադրությամբ և անվտանգությունը բնութագրող նույն սահմանված պահանջներին համապատասխանող արտադրանքի որոշակի քանակ, որն ուղեկցվում է
ապրանքաուղեկից մեկ փաստաթղթով.
10) արտադրանքի խմբաքանակի նույնականացում` ստանդարտներին
համապատասխան իրականացվող գործընթաց, որի միջոցով որոշվում է
արտադրանքի պատկանելիությունը տվյալ խմբաքանակին.
11) արտադրող` ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որը
նախագծում և (կամ) արտադրում է որևէ արտադրանք կամ ունի նախագծված և
(կամ) արտադրված արտադրանք` սեփական անվանմամբ կամ իր ապրանքային
նշանի անվանմամբ շուկայահանման նպատակով.
12) ներմուծող` ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որը
գրանցվել է Արցախի Հանրապետությունում և իրականացնում է արտադրանքի
(բացառությամբ ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական սպառման նպատակով
ներկրված արտադրանքի) ներսբերումը Արցախի Հանրապետության տարածք
շուկայահանման նպատակով.
13) արտադրողի լիազոր ներկայացուցիչ` Արցախի Հանրապետությունում
գրանցված ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որն արտադրողի
կողմից ստացել է իր անունից գործելու և սահմանված պարտավորությունների
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շրջանակներում խնդիրները լուծելու գրավոր թույլտվություն` Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան.
14) դիստրիբյուտոր` արտադրական կազմակերպություններին շուկայում
ներկայացնող վաճառող, որն արտադրական կազմակերպությունների հետ
կնքված մատակարարման պայմանագրով մեծածախ ձեռքբերումների հիման վրա
իրականացնում է իրացման գործունեություն.
15) որակ` արտադրանքի բնութագրերի ամբողջություն, որը վերաբերում է
դրա հատկությանը` բավարարելու իր նշանակությանը համապատասխանող`
սահմանված կամ ենթադրվող պահանջները.
16) արտադրանքի շուկայահանում (շուկայում հասանելի դարձնելը)`
գործողություն, որն ուղղված է շուկայում նոր արտադրանքի առկայության
ապահովմանը, նաև պահպանմանը` տարածման, արտադրանքի վճարովի կամ
անհատույց փոխանցման նպատակով.
17) արտադրանքի շրջանառության դուրսբերում (այդ թվում` իրացում)`
ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում արտադրանքի տարածման
նպատակով առաքում կամ ներմուծում (այդ թվում` արտադրանքը պահեստից
բաց թողնելը կամ առանց պահեստավորման առաքելը) Արցախի Հանրապետության տարածքում.
18) համապատասխանության գնահատում` արտադրանքին, արտադրանքի
հետ կապված գործընթացին, համակարգին, անձին կամ մարմնին ներկայացվող
սահմանված պահանջների կատարման ապացույց` փորձարկմամբ, սերտիֆիկացմամբ, տեխնիկական հսկողությամբ, գրանցմամբ և (կամ) օրենսդրությամբ
սահմանված այլ ձևով.
19) պարենային և ոչ պարենային արտադրանքի գրանցում` համապատասխանության գնահատման ձև, որն իրականացնում են Արցախի Հանրապետության
կառավարության կողմից սահմանված իրավասու և (կամ) համապատասխանության
գնահատման
մարմինները`
գրանցման
մասին
վկայականի
տրամադրման միջոցով.
20) համապատասխանության գնահատման մարմին` մարմին, որը
համապատասխանության գնահատման ծառայություն է մատուցում` տրամաչափարկում, փորձարկում, սերտիֆիկացում և տեխնիկական հսկողություն.
21) համապատասխանության հայտարարագիր` Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով գրանցված փաստաթուղթ,
որով արտադրողը (արտադրողի լիազոր ներկայացուցիչը, դիստրիբյուտորը)
հավաստում (փաստում) է արտադրանքի համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին.
22) համապատասխանության սերտիֆիկատ` համապատասխանության
գնահատման մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթ, որը հավաստում է
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(փաստում է) արտադրանքի, անձանց և կառավարման համակարգերի համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) ստանդարտացման
փաստաթղթերի պահանջներին.
23) համապատասխանության գնահատման ընթացակարգ` համապատասխանության

գնահատման

գործընթացի

մասնակիցների

գործողությունների

ամբողջություն, որոնք դիտարկվում են որպես սահմանված պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանության ապացույց.
24) երրորդ կողմ` տվյալ արտադրանքի շահագրգիռ կողմերից (արտադրող,
վաճառող, արտադրանք սպառող) որպես անկախ ճանաչված կազմակերպություն
կամ անձ, որն իրականացնում է համապատասխանության գնահատում.
25) համապատասխանության գնահատման գործընթաց` գործընթաց, որն
իրականացվում է որոշելու համար համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգերով և (կամ) միջազգային և (կամ) ազգային ստանդարտներով սահմանված
պահանջների կատարման ապահովումը.
26) համապատասխանության կանխավարկած` հավաստի

համարվող

ենթադրություն, որ արտադրանքը և (կամ) դրա հետ կապված գործընթացները
համապատասխանում են կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգերով և (կամ)
փոխկապակցված և ներդաշնակեցված եվրոպական ստանդարտներով սահմանված պահանջներին, մինչև չի ապացուցվել հակառակը.
27) արբիտրաժային լաբորատորիա՝ արբիտրաժային մեթոդիկայի կիրառմամբ արտադրանքի ցուցանիշների փորձարկումների ճշգրիտ արդյունքներ
տրամադրող լաբորատորիա.
28) կանոնակարգվող ոլորտ` տնտեսական գործունեության տեսակների և
դրանց համապատասխանող արտադրանքի տեսակների ամբողջություն, որոնց
համար հրապարակվում են համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգեր
շուկայահանման և (կամ) դրանց օգտագործման պայմանների մասին.
29) կանոնակարգող մարմին` պետական կառավարման մարմին, որն իր
իրավասությունների սահմաններում պատասխանատու է տեխնիկական
կանոնակարգերի մշակման կամ մշակման կազմակերպման համար.
30) համակարգող մարմին` կանոնակարգող մարմին, որն իր իրավասության սահմաններում համակարգում է տեխնիկական
բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը.
31)

ռիսկ` որոշակի

ժամանակահատվածի

կանոնակարգման

ընթացքում

արտադրանքի

բացասական ազդեցության հետևանքների ի հայտ գալու հնարավորություն և
տարածման հնարավոր ծավալներ.
32) փոխկապակցված ստանդարտ` ազգային ստանդարտ, որի կատարումից
բխում է կանոնակարգվող ոլորտի արտադրանքի համար համապատասխան

7

տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված հիմնական պահանջների կանխավարկածը.
33) ներդաշնակեցված եվրոպական ստանդարտ` Եվրահանձնաժողովի
մանդատի ներքո մշակված և եվրոպական ստանդարտացման կազմակերպության
կողմից ընդունված եվրոպական ստանդարտ, որի հերթական համարը և
դիրեկտիվին հղումը հրապարակվել են Եվրամիության պաշտոնական
տեղեկագրում` սահմանելով պահանջ, որի կատարումը պարտադիր չէ.
34) հավասար բարենպաստության ռեժիմ` ռեժիմ, որը գործում է
ներմուծված ապրանքների համար և ոչ պակաս բարենպաստ է, քան նմանատիպ
հայրենական ապրանքի համար գործող ռեժիմը.
35) «տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտ»՝ արտադրանքը կամ
արտադրանքը և արտադրանքին ներկայացվող պահանջների հետ կապված
նախագծման,
արտադրման,
կառուցման,
մոնտաժման,
կարգաբերման,
շահագործման,
պահման,
գործընթացները.

փոխադրման,

իրացման

և

ուտիլիզացման

36) պետական վերահսկողություն` վերահսկողական գործառույթ, որն
ուղղված է տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից տեխնիկական կանոնակարգերի
պահանջների խախտումների կանխարգելմանը, հայտնաբերմանը և վերացմանը:
Հոդված 3. Տեխնիկական կանոնակարգման նպատակները և սկզբունքները
1. Սույն օրենքը նպատակաուղղված է`
1) մարդու առողջության և անվտանգության պահպանությանը, շրջակա
միջավայրի, այդ թվում՝ բուսական և կենդանական աշխարհի պահպանությանը,
ազգային անվտանգության ապահովմանը, անբարեխիղճ գործելակերպի
կանխարգելմանը.
2) Արցախի Հանրապետությունում արտադրանքին ներկայացվող տեխնիկական պահանջների ներդաշնակեցմանը միջազգային և տարածաշրջանային
պահանջներին.
3) միջազգային առևտրի տեխնիկական խոչընդոտների վերացմանը:
2. Արցախի Հանրապետությունում շուկայում հասանելի դարձած տեխնիկական կանոնակարգերով կանոնակարգվող արտադրանքի համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգերին պարտադիր է:
3. Տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում պետական քաղաքականությունը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա`
1) տեխնիկական կանոնակարգումը չպետք է սահմանափակի առևտուրն
ավելի, քան անհրաժեշտ է սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված
նպատակներին հասնելու համար.
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2) տեխնիկական կանոնակարգերը պետք է փոփոխվեն կամ ուժը կորցրած
ճանաչվեն, եթե դրանց ընդունումը խթանող պատճառները կամ հանգամանքներն
այլևս գոյություն չունեն, կամ եթե փոփոխված հանգամանքները թույլ են տալիս
ձեռնարկել առևտուրն առավել քիչ սահմանափակող միջոցներ:
Հոդված 4. Տեխնիկական կանոնակարգման և համապատասխանության
գնահատման ոլորտում հարաբերությունների իրավական կարգավորումը
1. Տեխնիկական կանոնակարգման, այդ թվում` համապատասխանության
գնահատման ոլորտի Արցախի Հանրապետության օրենսդրությունը բաղկացած է
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վավերացված
Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան
ընդունված փաստաթղթերից, սույն օրենքից և այլ իրավական ակտերից:
Հոդված 5.
1.

Եթե

Միջազգային պայմանագրերը
Արցախի

Հանրապետության

միջազգային

պայմանագրերով

սահմանված են այլ դրույթներ, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա
գործում են միջազգային պայմանագրերի դրույթները:
Հոդված 6. Տեխնիկական կանոնակարգման, այդ թվում` համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերի ընդհանուր սկզբունքները
1. Տեխնիկական կանոնակարգերը, այդ թվում` համապատասխանության
գնահատման ընթացակարգերը մշակվում են առևտրում ավելորդ խոչընդոտներ
չստեղծելու կամ դրանց ստեղծմանը չհանգեցնելու, ինչպես նաև սպառողների
իրավունքների պաշտպանության, մարդու առողջության և անվտանգության
պահպանության, շրջակա միջավայրի պահպանության, ազգային անվտանգության ապահովման սկզբունքով:
2. Տեխնիկական կանոնակարգերը, այդ թվում` համապատասխանության
գնահատման ընթացակարգերը պետք է մշակվեն միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտների հիման վրա (բացառությամբ, երբ դրանք անարդյունավետ
կամ անհամապատասխան են` հաշվի առնելով պաշտպանվածության
(պաշտպանության) ոչ բավարար մակարդակը կամ պետության հիմնական
կլիմայական, աշխարհագրական պայմանները, տեխնիկական խնդիրներն ու
պայմանները), սույն մասում նշված ստանդարտների բացակայության դեպքում`
ազգային ստանդարտների հիման վրա:
3. Տեխնիկական կանոնակարգերը պետք է լինեն հստակ, ճշգրիտ և ունենան
կառուցվածքային միասնականություն, իսկ պահանջները հնարավորության
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սահմաններում պետք է վերաբերեն ոչ թե արտադրանքի կառուցվածքին կամ
նկարագրությանը, այլ բնութագրերին:
4. Շրջանառության մեջ գտնվող արտադրանքի համապատասխանության
գնահատումը տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների նկատմամբ իրականացվում է մինչև տվյալ արտադրանքի շրջանառության դուրսբերումը:
5. Տեխնիկական կանոնակարգերի և համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերի նախագծերի վերաբերյալ ազգային կամ միջազգային բոլոր
շահագրգիռ կողմերի մեկնաբանությունները քննարկում է տեխնիկական
կանոնակարգեր կամ համապատասխանության գնահատման ընթացակարգեր
մշակող համապատասխան աշխատանքային խումբը:
Գ Լ ՈՒ Խ 2
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ
Հոդված 7. Տեխնիկական կանոնակարգերը
1. Արցախի Հանրապետությունում տեխնիկական կանոնակարգերն են
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վավերացված
Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան
ընդունված փաստաթղթերը, Արցախի Հանրապետության օրենքները, Արցախի
Հանրապետության կառավարության որոշումները, որոնցով սահմանված են
արտադրանքի (գործընթացների) վերաբերյալ տեխնիկական պահանջները և
անհրաժեշտության դեպքում այդ պահանջներին համապատասխանության
գնահատման ընթացակարգերը, ինչպես նաև տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, պայմանանշաններին, արտադրանքի մակնշմանը, պիտակավորմանը և
սանիտարական, բուսասանիտարական, անասնաբուժասանիտարական նորմերին, արտադրանքի գրանցմանը ներկայացվող պահանջները:
2. Տեխնիկական
կանոնակարգերի բովանդակությանը ներկայացվող
պահանջներն են`
1) տեխնիկական կանոնակարգերը առևտրի վրա չպետք է թողնեն առավել
սահմանափակող ազդեցություն, քան դա անհրաժեշտ է հետևյալ նպատակների
իրականացման համար`
ա. ազգային անվտանգության ապահովում,
բ. մարդու կյանքի, առողջության և անվտանգության պաշտպանություն,
գ. նյութական արժեքների պահպանում,
դ. կենդանական և բուսական աշխարհի պահպանություն,
ե. շրջակա միջավայրի պահպանություն,
զ. բնական և էներգետիկ պաշարների արդյունավետ օգտագործում,
էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության կիրառում,
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է. արտադրանքի անվտանգությանը, որակին, բաղադրությանը, ծագմանը,
նշանակությանը վերաբերող հարցերում սպառողներին թյուրիմացության մեջ
գցող գործողությունների մասին նախազգուշացում.
2) տեխնիկական կանոնակարգերը պետք է`
ա. այն երկրներից ներմուծված արտադրանքի համար, որոնց հետ առկա են
համապատասխան պայմանագրեր, ապահովեն ոչ պակաս բարենպաստության
ռեժիմ, քան տրամադրվում է նմանատիպ հայրենական արտադրանքի համար,
բ. մշակվեն և կիրառվեն այնպես, որ չստեղծեն տեխնիկական խոչընդոտներ
այն երկրների հետ առևտրում, որոնց հետ կնքված են համապատասխան
պայմանագրեր,
գ. մշակվեն գիտական տվյալների հիման վրա.
3) տեխնիկական կանոնակարգը կարող է նախատեսել հետևյալ տարրերը`
ա. կանոնակարգվող ոլորտի սահմանում` նկարագրվում է արտադրանքը
կամ արտադրանքի խումբը, որին վերաբերում են համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգը, ռիսկերի տեսակները, որոնք անհրաժեշտ է բացառել,
անհրաժեշտության դեպքում նաև` արտադրանք կամ արտադրանքի խումբ, որի
վրա չեն տարածվում տվյալ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները,
բ. կանոնակարգվող ոլորտի համապատասխանության գնահատման
ենթակա արտադրանք կամ արտադրանքի խմբեր` սահմանվում է արտադրանքը,
որը ենթակա է տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանության պարտադիր գնահատման,
գ. կանոնակարգվող ոլորտի արտադրանք կամ արտադրանքի խմբեր, որոնք
ենթակա չեն համապատասխանության գնահատման` նշվում է այն արտադրանքը, որը ենթակա չէ տվյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին
համապատասխանության պարտադիր գնահատման,
դ. արտադրանքին կամ արտադրանքի համապատասխան խմբերին
ներկայացվող հիմնական պահանջներ` հստակ սահմանումներով պահանջներ,
որոնք ներկայացվում են արտադրանքին դրանց շուկայահանման նպատակով:
Հիմնական պահանջները տեխնիկական կանոնակարգերի հիմնական մասերից
են: Այն դեպքում, երբ արտադրանքն արտադրվել է չփոխկապակցված
ստանդարտների հիման վրա, այն
գնահատման երրորդ կողմի միջոցով,

ենթակա

է

համապատասխանության

ե. համապատասխանության գնահատման ընթացակարգեր` կանոնակարգվող ոլորտի արտադրանքի համար (նախատեսված լինելու դեպքում) նշվում
են մեկ կամ մի քանի համապատասխանության գնահատման համահավասար
ընթացակարգեր,
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զ. համապատասխանության ազգային նշանի կիրառման կանոններ, որոնք
սահմանվում են գործող օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի
դրույթների համաձայն,
է. չափումների միասնականության ապահովմանը ներկայացվող պահանջներ` անհրաժեշտության դեպքում նշվում են կիրառվող չափանմուշները,
չափման միջոցները, նյութերը, չափումներ իրականացնելու ձևերը` չափումների
սխալանքի հետ միասին և այլն,
ը. համապատասխանության գնահատման մարմիններին ներկայացվող
պահանջներ, այդ թվում` հատուկ պահանջներ, որոնք սահմանված են կանոնաարգող մարմնի կողմից,
թ. սերտիֆիկացվող արտադրանքի պարբերական գնահատման հաճախականությունը կամ հաճախականության որոշման չափանիշներ, համապատասխանության սերտիֆիկատների և հայտարարագրերի գործողության ժամկետի
կասեցման կամ դրանց ուժը կորցրած ճանաչելու մասին չափանիշներ,
ժ. շուկայի վերահսկողության մարմինների կողմից իրականացվող
միջոցառումներ` սահմանված պահանջներին արտադրանքի մեկ կամ մի քանի
տեսակի անհամապատասխանության հայտնաբերման և վտանգավոր լինելու
դեպքում:
Տեխնիկական կանոնակարգը կարող է նախատեսել նաև այլ տարրեր.
4) սանիտարական, բուսասանիտարական և անասնաբուժասանիտարական նորմերի պահպանությունը.
ա. տեխնիկական կանոնակարգերը սահմանում են նաև կենսաբանական
անվտանգությունն ապահովող (արտադրողի կողմից օգտագործված անվտանգության ապահովման եղանակներից անկախ) նվազագույն անհրաժեշտ
սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական
միջոցառումներ, առանձին երկրներից և (կամ) վայրերից ծագած ապրանքների
հանդեպ, այդ թվում` ներմուծման, օգտագործման, պահման, փոխադրման,
իրացման և վերամշակման սահմանափակումներ,
բ. սանիտարական, բուսասանիտարական և անասնաբուժասանիտարական նորմերով կարող են նախատեսվել արտադրանքի, նրա մշակման
մեթոդների և արտադրության, արտադրանքի փորձարկման ընթացակարգերի,
վերահսկողության,
համապատասխանության
հավաստման
հանդեպ
պահանջներ, կարանտինային կանոններ, այդ թվում` կենդանիների և բույսերի
փոխադրման հետ կապված պահանջներ, որոնք անհրաժեշտ են կենդանիների և
բույսերի կյանքի կամ առողջության ապահովման համար դրանց փոխադրման
ժամանակ, ինչպես նաև նմուշների ընտրության մեթոդներ և ընթացակարգեր,
հետազոտությունների
և ռիսկի
գնահատման մեթոդներ և տեխնիկական կանոնակարգերում ընդգրկված այլ պահանջներ,
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գ. սանիտարական, բուսասանիտարական և անասնաբուժասանիտարական նորմերը մշակվում և կիրառվում են գիտական տվյալների հիման վրա,
ինչպես նաև հաշվի առնելով համապատասխան միջազգային ստանդարտները,
ուղեցույցները

և

սանիտարական,

միջազգային

կազմակերպությունների

անասնաբուժասանիտարական

և

այլ

փաստաթղթեր

բուսասանիտարական

նորմերի պահպանության անհրաժեշտ մակարդակը պահպանելու նպատակով,
որը որոշվում է` հաշվի առնելով փաստացի գիտականորեն հիմնավորված ռիսկի
աստիճանը: Ռիսկի աստիճանի գնահատման ժամանակ ուշադրություն է
դարձվում միջազգային կազմակերպությունների միջազգային ստանդարտներին,
ուղեցույցների դրույթներին, որոնց մասնակիցն է Արցախի Հանրապետությունը,
հիվանդությունների և վնասատուների տարածմանը, ինչպես նաև հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարում մատակարարների կողմից
կիրառվող միջոցներին, բնապահպանական պայմաններին, հնարավոր վնասների
հետ կապված տնտեսական հետևանքներին, վնասը կանխելու համար ծախսերի
չափերին,
դ. այն դեպքում, երբ սանիտարական, բուսասանիտարական և անասնաբուժասանիտարական նորմերի անհետաձգելի կիրառումը հիմնավորված է և
անհրաժեշտ է սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական նորմերի պահպանության նպատակներին հասնելու համար, իսկ
համապատասխան գիտական հիմնավորումը բավարար չէ կամ չի կարող ձեռք
բերվել անհրաժեշտ ժամկետներում, արտադրանքի որոշակի տեսակների
համար տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված սանիտարական,
անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական նորմերը կարող են
կիրառվել առկա տեղեկատվության հիման վրա, ներառյալ` համապատասխան
միջազգային կազմակերպություններից և օտարերկրյա պետությունների
իշխանություններից համապատասխան միջոցների կիրառման մասին ստացված
տեղեկատվությունը,
ե. սանիտարական, բուսասանիտարական և անասնաբուժասանիտարական միջոցառումները պետք է կիրառվեն` հաշվի առնելով համապատասխան
տնտեսական գործոնները` արտադրության ծավալի կամ իրացման կրճատումից
հնարավոր վնասը որևէ վնասակարի կամ հիվանդության ներթափանցման,
ամրապնդման կամ տարածման դեպքում, դրանց դեմ պայքարելու կամ դրանք
վերացնելու ծախսերը, ռիսկերը սահմանափակելու այլընտրանքային միջոցների
արդյունավետությունը, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի, արտադրանքի
արտադրության և շրջանառության վրա վնասատուների կամ հիվանդությունների
ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու անհրաժեշտությունը.
5) արտադրանքի գրանցման ապահովումը:
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3. Պարենային և ոչ պարենային արտադրանքի գրանցում իրականացնող
իրավասու
մարմինները
սահմանում
է
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը:
4. Կանոնակարգող մարմինները հաստատում և փոփոխում է Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը:
5. Համապատասխանության հայտարարագրում նախատեսվող տեխնիկական կանոնակարգը պետք է ներառի համապատասխանության հայտարարագրման ընթացակարգ և համապատասխանության հայտարարագրի պահպանման
ժամկետ:
6. Ազգային ստանդարտների ցանկը, որոնք կամավոր կիրառման դեպքում
արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների համապատասխանության կանխավարկածի ապացույց են, հրապարակում է Ստանդարտացման
ազգային մարմինը` համակարգող մարմնի հանձնարարությամբ:
Հոդված 8. Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորությունները տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում
1. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը`
1) համակարգում է տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտը համակարգող
պետական կանոնակարգող (այսուհետ` համակարգող մարմին) և այլ պետական
կանոնակարգող մարմինների (այսուհետ` կանոնակարգող մարմին) գործունեությունը.
2) սահմանում է տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտը համակարգող
մարմին.
3) հաստատում է այն տեխնիկական կանոնակարգերը, որոնք օրենքով չեն
սահմանվում.
4) կնքում է Արցախի Հանրապետության համապատասխանության
գնահատման արդյունքների փոխճանաչման և օտարերկրյա ու ազգային
տեխնիկական կանոնակարգերի համարժեքության միջազգային պայմանագրերը.
5) սահմանում է համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերը,
ինչպես նաև համապատասխանության հայտարարագրերի գրանցման կարգը,
եթե այլ բան նախատեսված չէ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով վավերացված Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերին համապատասխան ընդունված փաստաթղթերով.
6) սահմանում է արբիտրաժային լաբորատորիաներին ներկայացվող
պահանջները և դրանց ճանաչման կարգը.
7) իրականացնում է օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ:
Հոդված 9.

Համակարգող մարմնի լիազորությունները
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1. Համակարգող մարմինն իր իրավասության սահմաններում`
1) ապահովում է տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում պետական
քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը.
2)
համակարգում է
տեխնիկական
կանոնակարգերի
մշակման
աշխատանքները.
3) իր իրավասության շրջանակներում սույն օրենքով սահմանված կարգով
մշակում և (կամ) կազմակերպում է տեխնիկական կանոնակարգերի մշակումը.
4) վարում է գործող տեխնիկական կանոնակարգերի գրանցամատյանը.
5) սույն օրենքի 16-րդ հոդվածով սահմանված կարգով Արցախի Հանրապետության

կառավարություն

է

ներկայացնում

անհետաձգելի

տեխնիկա-

կան կանոնակարգերի նախագծերը.
6) իրականացնում է տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանության պետական վերահսկողություն.
7) սահմանում է տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտ հանդիսացող
արտադրանքի համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի ձևերը և
դրանց լրացման կանոնները, ինչպես նաև համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման վճարի չափը.
8) հաստատում է՝
ա. փորձարկման լաբորատորիան որպես արբիտրաժային լաբորատորիա
ճանաչելու համար նախատեսված հայտի ձևը,
բ. արբիտրաժային լաբորատորիայի ճանաչման վկայականի և դրան կից
հավելվածի ձևը.
9) իրականացնում է այս ոլորտում օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ:
Հոդված 10. Կանոնակարգող մարմինների լիազորությունները
1. Կանոնակարգող մարմինները`
1) իրենց իրավասության շրջանակներում սույն օրենքով սահմանված
կարգով մշակում և (կամ) կազմակերպում են տեխնիկական կանոնակարգերի
մշակումը.
2) ձևավորում են փորձագետների աշխատանքային խմբեր (այսուհետ`
աշխատանքային խմբեր) տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման և վերանայման համար.
3) տեխնիկական կանոնակարգերի մշակմամբ կամ վերանայմամբ զբաղվող
աշխատանքային խմբերում ընդգրկելու համար ընտրում են իրենց
ներկայացուցիչներին.
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4) իրենց իրավասության շրջանակներում իրականացնում են տեխնիկական
կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության նկատմամբ պետական վերահսկողություն:
Հոդված 11. Տեխնիկական կանոնակարգերի մշակմամբ զբաղվող աշխատանքային խմբերը
1. Համակարգող և կանոնակարգող մարմինները, որոնց համապատասխան
օրենսդրությամբ լիազորված է տեխնիկական կանոնակարգերի մշակումը և (կամ)
դրանց մշակման կազմակերպումը, ստեղծում են աշխատանքային խմբեր:
2. Այն մասնագետները, որոնք ցանկություն են հայտնել մասնակցելու
աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին և ունեն համապատասխան
որակավորում, հրավիրվում են աշխատելու որպես փորձագետ` պայմանագրային
հիմունքներով:
3. Կանոնակարգող համապատասխան մարմիններն իրենց կամ իրենց
ենթակա կազմակերպությունների աշխատակազմի անդամներից մեկին նշանակում են աշխատանքային խմբի քարտուղար:
Հոդված 12. Տեխնիկական կանոնակարգերում ազգային ստանդարտներին
հղում կատարելը
1. Կանոնակարգող մարմինները տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման
համար որպես հիմք օգտագործում են միջազգային, տարածաշրջանային և
ազգային ստանդարտները և կարող են`
1) տեխնիկական կանոնակարգերում ամբողջովին կամ մասամբ ներառել
միջազգային, տարածաշրջանային և ազգային ստանդարտների տեքստերը.
2) տեխնիկական կանոնակարգերի տեքստում տալ ուղղակի հղումներ
ազգային ստանդարտներին` հիմնավորելու, որ տեխնիկական կանոնակարգերի
որոշակի պահանջներին համապատասխանության հասնելու ուղին նշված
ստանդարտների պահանջներին համապատասխանելն է.
3) տեխնիկական կանոնակարգերի տեքստում տալ անուղղակի հղումներ
ազգային ստանդարտներին` հիմնավորելու, որ տեխնիկական կանոնակարգերի
որոշակի պահանջներին համապատասխանության հասնելու ուղիներից մեկը
փոխկապակցված ստանդարտների պահանջներին համապատասխանելն է:
2. Փոխկապակցված կամավոր կիրառման ստանդարտների պահանջներին
համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին
համապատասխանության կանխավարկածի ապացույց է:
3. Տեխնիկական կանոնակարգերը ներառում են (անհրաժեշտության
դեպքում) հղումներ ազգային, ինչպես նաև ազգային մակարդակում կիրառվող
միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտներին, որոնք ապահովում
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են տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված հիմնական պահանջներին
համապատասխանության կանխավարկածը:
Հոդված 13. Տեխնիկական կանոնակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրումը
1. Տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի մշակման աշխատանքներից
հետո համապատասխան կանոնակարգող մարմինն իր պաշտոնական կայքում
կամ զանգվածային տեղեկատվության միջոցներով օրենքներով սահմանված
կարգով հրապարակում է տեղեկատվություն` շահագրգիռ կողմերին
հնարավորություն տալով կարծիք ներկայացնելու նախագծի վերաբերյալ, նշելով
կարծիքի ներկայացման վերջնաժամկետն ու հասցեն:
Հոդված 14.
Տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի ընդունումը կամ
ընդունման մերժումը
1. Աշխատանքային խումբը տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի վերջնական տարբերակը ներկայացնում է համապատասխան կանոնակարգող մարմին, որն իր հերթին այն համաձայնեցնում է շահագրգիռ այլ մարմինների հետ:
2. Կանոնակարգող մարմինը տեխնիկական կանոնակարգի համաձայնեցված նախագիծը ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության կառավարություն` համապատասխան որոշում կայացնելու համար:
3. Կանոնակարգող մարմինների միջև էական տարաձայնությունների
առկայության դեպքում ևս տեխնիկական կանոնակարգի նախագիծը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության կառավարություն, որն էլ ընդունում է որոշում
տվյալ տեխնիկական կանոնակարգի ընդունման կամ մերժման մասին:
Հոդված 15. Տեխնիկական կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելը
1. Տեխնիկական կանոնակարգերն ուժի մեջ են մտնում դրանց պաշտոնական հրապարակումից առնվազն վեց ամիս հետո, բացառությամբ անհետաձգելի
տեխնիկական կանոնակարգերի:
Հոդված 16. Տեխնիկական կանոնակարգի
անհրաժեշտությունը

ընդունման

անհետաձգելի

1. Պաշտպանության, առողջապահության, ազգային անվտանգության,
մարդու կյանքի ու առողջության անվտանգության, շրջակա միջավայրի, բնական
և էներգետիկ պաշարների պահպանության բնագավառներում հանգամանքների
բերումով տեխնիկական կանոնակարգի անհապաղ մշակման կամ ընդունման
պահանջի դեպքում համապատասխան ոլորտը կանոնակարգող մարմինը
մշակում

է տեխնիկական

կանոնակարգի
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նախագիծ

(այսուհետ`

անհետաձգելի տեխնիկական կանոնակարգի նախագիծ), որը ներկայացնում
է տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտի համակարգող մարմնի քննարկմանը`
սույն օրենքի դրույթներին համապատասխանելու մասով:
2. Տեխնիկական կանոնակարգի անհապաղ մշակման անհրաժեշտությունը
հաստատելու դեպքում համակարգող մարմինը պատրաստում է համապատասխան եզրակացություն և անհետաձգելի
տեխնիկական
կանոնակարգի
նախագիծը ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության կառավարություն:
3. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից ընդունված
անհետաձգելի տեխնիկական կանոնակարգը հրապարակվում է «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում» և ուժի մեջ է
մտնում Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:
Գ Լ ՈՒ Խ 3
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ
Հոդված 17. Համապատասխանության գնահատման մարմինների պարտականությունները
1. Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանության գնահատումն իրականացնում են համապատասխանության գնահատման
մարմինները:
2. Համապատասխանության գնահատման մարմնի անձնակազմը պետք է
պահի առևտրային գաղտնիքը, եթե օրենքով այլ բան սահմանված չէ:
3. Համապատասխանության գնահատման մարմինն իր գործունեության
մասին կանոնավոր կերպով հաշվետվություն է ներկայացնում համակարգող
մարմին` վերջինիս սահմանած ձևին համապատասխան:
4. Համապատասխանության գնահատման մարմինը պետք է`
1) ապահովի արտադրողների համար համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերի և համապատասխանության ազգային նշանի ստացման
հավասար իրավունքներ.
2) օպերատիվ կերպով ուսումնասիրի հետաքրքրված կողմի (հայտատուի)
հարցումը, ինչպես նաև հայտարարի կամ հայտատուին տեղեկացնի
փաստաթղթերի ամբողջականության և յուրաքանչյուր համապատասխանության
գնահատման ընթացակարգի իրականացման ժամանակահատվածի մասին, իսկ
թերությունների

հայտնաբերման

դեպքում

լիարժեք

ու

մատչելի

կերպով

հայտատուին տեղեկացնի բոլոր հայտնաբերված թերությունների մասին.
3) համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերի ավարտից
հետո` երկօրյա ժամկետում, հայտատուին հայտնի համապատասխանության
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գնահատման արդյունքների մասին` անհրաժեշտության դեպքում ուղղիչ
գործողություններ ձեռնարկելու նպատակով.
4) հնարավորության սահմաններում հայտատուի խնդրանքով իրականացնի համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերը (անգամ եթե
հայտն ունի թերություններ) և տեղեկացնի, թե որ փուլում է գտնվում համապատասխանության գնահատման ընթացակարգի իրականացումը՝ բացատրելով
յուրաքանչյուր ուշացման պատճառը.
5) համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերի իրականացման նպատակով ապահովի արտադրվող կամ մատակարարվող արտադրանքի
մասին տեղեկության գաղտնիությունը, այդ թվում` այլ երկրներից.
6) ապահովի միանման արտադրանքի համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերի իրականացման համար գանձվող վճարների միևնույն
մակարդակը հայրենական և օտարերկրյա արտադրողների (մատակարարների)
համար` հաշվի առնելով տեղափոխման, կապի և այլ ծախսեր՝ պայմանավորված
հայտատուի արտադրական տարածքի և համապատասխանության գնահատման
մարմնի գտնվելու վայրով:
5. Համապատասխանության գնահատման մարմինները պետք է սահմանեն
համապատասխանության գնահատման ընթացակարգի իրականացման վերաբերյալ բողոքների քննարկման ընթացակարգ:
6. Բողոքների քննարկման ընթացակարգերը պետք է նախատեսեն ուղղիչ
գործողություններ, որոնք կիրառվում են բողոքի հիմնավորվածությունն ապացուցելու դեպքում:
7. Համապատասխանության գնահատման մարմինը պատասխանատվություն է կրում համապատասխանության գնահատման արդյունքների համար`
Արցախի Հանրապետության օրենքներին համապատասխան:
Հոդված 18. Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս իրականացված համապատասխանության գնահատման արդյունքների ճանաչումը
1. Համապատասխանության գնահատման արդյունքները հավաստող
փաստաթղթերը, որոնք տրվում են համապատասխանության գնահատման
մարմնի կողմից և Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս իրականացված համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերով, եթե դրանք
ապահովում են անհրաժեշտ տեխնիկական կանոնակարգերին կամ ստանդարտներին համապատասխանության նույն մակարդակը, որը նախատեսված է
համապատասխանության գնահատման ազգային ընթացակարգերով, և չեն
պահանջում ճանաչման հավելյալ ընթացակարգ, ճանաչվում են Արցախի
Հանրապետության կողմից:
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2. Օտարերկրյա համապատասխանության գնահատման մարմինների
համապատասխանության գնահատման արդյունքները ճանաչվում են դրանց
փոխճանաչման կամ բազմակողմ ճանաչման մասին համաձայնագրի
առկայության դեպքում:
Հոդված 19. Համապատասխանության գնահատման գործընթացի բողոքարկումը
1. Համապատասխանության գնահատման գործընթացի համար հայտ
ներկայացրած անձը կարող է համապատասխանության գնահատման մարմնի
գործողությունները և որոշումները բողոքարկել՝ դիմելով համապատասխանության գնահատման մարմնի համապատասխանության գնահատման
բողոքարկման հանձնաժողով:
2. Համապատասխանության գնահատման մարմնի բողոքարկման հանձնաժողովի որոշման հետ կողմերից մեկի անհամաձայնության դեպքում որոշումը
կարող է բողոքարկվել դատական կարգով:
3. Եթե կրկնակի համապատասխանության գնահատման արդյունքները
տարբերվում են նախորդից հօգուտ հայտ ներկայացրած անձի, հայտատուի բոլոր
ծախսերը փոխհատուցում է համապատասխանության գնահատման մարմինը:
4. Համապատասխանության գնահատման մարմնի համապատասխանության գնահատման բողոքարկման հանձնաժողովի կանոնադրությունը և
բողոքների քննարկման կարգը հաստատում է համակարգող մարմինը:
Հոդված 20. Համապատասխանության հայտարարագիրը
1. Արտադրողը հայտարարագիր է լրացնում տեխնիկական կանոնակարգման
օբյեկտ
հանդիսացող
շուկայահանված
ողջ
արտադրանքի
համապատասխանության մասին, եթե տեխնիկական կանոնակարգն այլ բան չի
նախատեսել:
2. Եթե տեխնիկական կանոնակարգն առավել տեղեկատվություն չի նախատեսել, ապա համապատասխանության հայտարարագիրը պետք է ընդգրկի
հետևյալ տեղեկատվությունը՝
1) արտադրանքի տվյալներ (անվանում, մոդելի տեսակ կամ համար,
ցանկացած հավելյալ տեղեկություն, օրինակ՝ խմբաքանակ կամ սերիական
համար, բաղադրիչ մասերի անվանումներ).
2) տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ հայտարարություն, որին պետք է համապատասխանի արտադրանքը, ներառյալ` հղումներ փոխկապակցված ազգային ստանդարտներին.
3) լրացուցիչ տեղեկատվություն (արտադրանքի տեսակը կամ դասը)՝
համաձայն տեխնիկական կանոնակարգի.
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4) հայտարարագրի ձևակերպման ամսաթիվը, արտադրողի կամ
լիազորված ներկայացուցչի անվանումը, հասցեն և ստորագրությունը.
5) համապատասխանության գնահատման ընթացակարգ իրականացրած
համապատասխանության գնահատման մարմնի անվանումը և հասցեն:
3. Համապատասխանության հայտարարագիրը ենթակա է գրանցման,
կասեցման և դադարեցման Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից
իրավասու ճանաչված մարմինների կողմից` Արցախի Հանրապետության
կառավարության սահմանած կարգով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վավերացված Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրին համապատասխան ընդունված
փաստաթղթերով:
Հոդված 21. Համապատասխանության ազգային նշանը
1. Արցախի Հանրապետության օրենքներով և (կամ) Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով ընդունված տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող համապատասխանության ազգային նշանի նմուշը (նկարագիրը) և կիրառման կարգը
սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
2. Տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին համապատասխանության ազգային նշանը կիրառվում է տվյալ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանող և տեխնիկական կանոնակարգման
օբյեկտ հանդիսացող ողջ արտադրանքի համար:
3. Արցախի Հանրապետությունում համապատասխանությունը հավաստող
համապատասխանության ազգային նշանը կարող է կիրառել միայն արտադրողը
կամ Արցախի Հանրապետությունում նրա լիազոր ներկայացուցիչը:
4. Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանելու
դեպքում համապատասխանության ազգային նշանը դրվում է արտադրանքի
փաթեթի կամ պիտակի վրա, իսկ գործընթացների համար օգտագործվում է
գովազդային նյութերում:
5. Տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված համապատասխանության գնահատման չենթարկված արտադրանքի և գործընթացների համար
արգելվում է համապատասխանության ազգային նշանի կիրառումը:
6. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
վավերացված Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրին
համապատասխան ընդունված տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին
համապատասխանությունը հավաստող` շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանի նմուշը և կիրառման կարգը սահմանվում են Արցախի
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Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան ընդունված
փաստաթղթերով:
Հոդված 22. Համապատասխանության գնահատման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը
1. Համապատասխանության գնահատման մարմինները համակարգող
մարմին են ներկայացնում տեղեկատվություն` Արցախի Հանրապետության
կառավարության սահմանած կարգին համապատասխան:
Հոդված 23. Տնտեսավարող սուբյեկտների պարտավորությունները
1. Տնտեսավարող սուբյեկտները պարտավոր են շուկայահանել
հայրենական կամ օտարերկրյա ծագման այնպիսի արտադրանք, որն անվտանգ է
մարդու կյանքի և առողջության, կենդանական և բուսական աշխարհի համար,
ապահովում է ազգային անվտանգության, շրջակա միջավայրի և բնական
ռեսուրսների պահպանությունը, կանխում է անբարեխիղճ մրցակցությունը:
2. Տնտեսավարող սուբյեկտները պարտավոր են ապահովել համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգերի բոլոր պահանջների կատարումը՝ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքը շուկայահանելուց
առաջ:
3. Տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքի
շուկայահանումն ուղեկցվում է համապատասխանության հայտարարագրով և
(կամ) համապատասխանության սերտիֆիկատով և (կամ) փորձարկման արձանագրությամբ և (կամ) տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված այլ
փաստաթղթերով, ինչպես նաև արտադրանքի մակնշմամբ՝ համապատասխանության ազգային նշանով, եթե դա նախատեսված է համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգով:
4. Արտադրողը կամ Արցախի Հանրապետությունում նրա լիազոր
ներկայացուցիչը կամ, դրանց բացակայության դեպքում, արտադրանք
շուկայահանող տնտեսավարող սուբյեկտը պարտավոր է՝
1) սպառողներին ապահովել արտադրանքի հետ կապված ակնհայտ և
թաքնված ռիսկերի գնահատման վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվությամբ և միջոցներ ձեռնարկել նման ռիսկերը կանխելու ուղղությամբ.
2) արտադրանքը հանել շրջանառությունից, եթե այն չի բավարարում
համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները.
3) պահպանել համապատասխանության հայտարարագիրը և (կամ)
համապատասխանության սերտիֆիկատը, տեխնիկական կանոնակարգերին
համապատասխանությունը հավաստող այլ տեխնիկական փաստաթղթերը
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արտադրանքի շուկայահանման ողջ ընթացքում և այդ տեղեկատվությունը
ներկայացնել շուկայի վերահսկողության մարմինների պահանջի դեպքում.
4) փոխհատուցել արտադրանքի և գործընթացի սպառողների վնասները,
եթե ապացուցված է դրանց անհամապատասխանությունը համապատասխանության հայտարարագրում և (կամ) համապատասխանության սերտիֆիկատում
նշված տեխնիկական կանոնակարգերին:
ԳԼՈՒԽ 4
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆԸ
Հոդված 24. Պատասխանատվությունը սույն օրենքի խախտման համար
1. Սույն օրենքի դրույթների խախտումն առաջացնում է պատասխանատվություն Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով:
Հոդված 25. Պետական վերահսկողության նպատակը
1. Պետական վերահսկողության նպատակն է տեխնիկական կանոնակարգման ենթակա շուկայահանված արտադրանքի անվտանգության ապահովումը
խախտումների կանխարգելման, բացահայտման ու վերացման միջոցով։
Հոդված 26. Պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմինը
1. Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության պետական վերահսկողությունն իրականացնում է Արցախի
Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմինը:
2. Վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կարգադրագրի ձևը հաստատում է վերահսկողություն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարը։
Հոդված 27. Խախտումների վերացումը
1. Վերահսկողություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձը
ստուգման ակտի հիման վրա օրենքով սահմանված իր իրավասությունների
շրջանակներում տնտեսավարող սուբյեկտին տալիս է հանձնարարականներ
(կարգադրագրեր) բացահայտված խախտումների և թերությունների վերացման
ուղղությամբ` սահմանելով ժամկետներ դրանց վերացման համար:
Գ Լ ՈՒ Խ 5
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ
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Հոդված 28. Ֆինանսավորումը
1. Պարտադիր պետական ֆինանսավորման ենթակա են տեխնիկական
կանոնակարգերի, այդ թվում՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով վավերացված միջազգային համաձայնագրերով նախատեսված տարածաշրջանային և միջպետական տեխնիկական կանոնակարգերի և
դրանց պահանջների կատարումն ապահովող ստանդարտների մշակումը կամ
դրանց մշակման կազմակերպումը, ինչպես նաև նշված փաստաթղթերի
նախագծերի փորձաքննությունը:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված աշխատանքների ֆինանսավորումն
իրականացվում է պետական բյուջեից և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից:
Գ Լ ՈՒ Խ 6
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 29.

Անցումային դրույթներ

1. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց 36 ամիս հետո «Համապատասխանության գնահատման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005
թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-193 օրենքի համաձայն տրված հավատարմագրման
վկայագրերը տեխնիկական
կանոնակարգերի
պահանջների
նկատմամբ
համապատասխանության գնահատում կատարող մարմինների համար
բավարար պայման չեն համապատասխանության գնահատման աշխատանքներ
իրականացնելու համար:
Հոդված 30. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:
2. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել
«Համապատասխանության գնահատման մասին» Լեռնային
Հանրապետության 2005 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-193 օրենքը:

Ղարաբաղի

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

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

ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Գ Լ ՈՒԽ 1
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան
1. Սույն օրենքը կարգավորում է Արցախի Հանրապետությունում
չափումների միասնականության ապահովման իրավական հիմքերը, չափումների
միասնականության ապահովման բնագավառում իրավաբանական անձանց և
անհատ ձեռնարկատերերի հարաբերությունները և ուղղված է չափումների ոչ
հավաստի արդյունքների բացասական հետևանքներից սպառողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանը, տնտեսության զարգացմանը և
գիտատեխնիկական առաջընթացին:
Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները
1. Սույն օրենքում օգտագործված են հետևյալ հիմնական հասկացությունները.
1) ազգային չափանմուշ (ազգային էտալոն)` չափանմուշ, որը չափագիտության ազգային մարմնի որոշմամբ ճանաչվել է որպես ելակետային Արցախի
Հանրապետության տարածքում.
2) աշխատանքային չափանմուշ (աշխատանքային էտալոն)՝ չափանմուշ,
որն օգտագործվում է չափման միջոցների կամ չափիչ համակարգերի տրամաչափարկման կամ ստուգաչափման համար.
3) գիտական պահապաններ` ազգային
համար պատասխանատու անձինք.

չափանմուշների

պահպանման

4) հետևելիության շղթա` չափման միջոցներին չափանմուշային միավորների արժեքների փոխանցման շղթա, որում ներկայացված են միավորների
արժեքների փոխանցման հերթականությունը և անորոշությունների համեմատությունը.

25

5) չափագիտական ապահովում` օրենսդրական չափագիտության բնագավառում
չափման արդյունքների հավաստիության ապահովման համար
կիրառվող անհրաժեշտ գործողությունները, տեխնիկական միջոցները և կարգերը.
6) չափագիտության

լիազոր

մարմին` կառավարության

լիազորած

պետական կառավարման մարմին, որը Արցախի Հանրապետության տարածքում
իրականացնում է չափումների միասնականության ապահովման պետական
կառավարում.
7) չափագիտություն` գիտություն չափումների և դրանց կիրառման մասին.
8) չափանմուշ (էտալոն)` նյութական չափ, չափման միջոց, ստանդարտ
նմուշ կամ չափողական համակարգ, որը նախատեսված է համապատասխան
անորոշությամբ արժեքի կամ միավորի վերարտադրման, սահմանման,
պահպանման և այլ չափման միջոցներին փոխանցման համար.
9) չափման միջոց` չափում կատարելու համար նախատեսված սարք, որը
կարող է կիրառվել առանձին կամ լրացուցիչ սարքերի հետ համատեղ.
10) չափման միջոցների ստուգաչափում` գործողությունների ամբողջություն, որն ապահովում է օբյեկտիվ տվյալներ այն մասին, որ չափման միջոցը
բավարարում է սահմանված պահանջները: Չափման միջոցների ստուգաչափումը
լինում է ընտրանքային, առաջնային, կրկնակի, պարտադիր պարբերաբար
կատարվող և կամավոր.
11) չափման միջոցների տրամաչափարկում (կալիբրավորում)՝ գործողությունների ամբողջություն, որի միջոցով որոշակի պայմաններում որոշվում է
տրամաչափարկվող չափման միջոցների չափվող արժեքների բաշխման տիրույթն
աշխատանքային չափանմուշների կամ չափանմուշային չափման միջոցների
համեմատությամբ.
12) չափման միջոցների փորձաքննություն` չափման միջոցների ստուգաչափում, որն իրականացվում է դատարանի, դատախազության, միջնորդ
դատարանի, սպառողների և նրանց իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունների գրավոր առաջարկով կամ պահանջով.
13) չափում` մեծության արժեքի որոշման նպատակով իրականացվող
գործողությունների ամբողջություն.
14) չափումների միասնականություն` չափումների այնպիսի վիճակ, որի
արդյունքներն արտահայտված են մեծությունների ընդունված միավորներով,
իսկ չափումների սխալանքը հայտնի հավանականությամբ դուրս չի գալիս սահմանված տիրույթից.
15) ստանդարտ նմուշ` չափ, որն օգտագործվում է չափման միջոցների
ստուգաչափման, տրամաչափարկման, ճշտության գնահատման, ինչպես նաև
նյութերի բաղադրության, հատկությունների տեխնիկական բնութագրերը
բնորոշող մեծությունների արժեքների որոշման ժամանակ.
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16) տեսակի հաստատման սերտիֆիկատ՝ փաստաթուղթ, որը հավաստում է
չափման միջոցի տեսակի հաստատված լինելը.
17) օրենսդրական չափագիտական հսկողություն` չափման միջոցների
տեսակի հաստատում, չափման միջոցների նախնական և հետագա ստուգաչափում, չափագիտական հսկողություն և փորձաքննություն.
18) օրենսդրական չափագիտություն` չափագիտության մաս, որը ներառում
է գործունեության այն տեսակները, որոնց վրա տարածվում են օրենսդրությամբ
սահմանված պահանջներ չափումների, չափման միավորների, չափման միջոցների և չափման մեթոդների վերաբերյալ:
Հոդված 3. Չափումների միասնականության ապահովման բնագավառում
հարաբերությունների իրավական կարգավորումը
1. Արցախի Հանրապետության չափագիտության և չափումների միասնականության ապահովման բնագավառում հարաբերությունները կարգավորվում են
սույն օրենքով, միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով:
2. Եթե Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով
սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա գործում
են միջազգային պայմանագրերի նորմերը:
Գ Լ ՈՒ Խ 2
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ, ՉԱՓԱՆՄՈՒՇՆԵՐԸ, ՉԱՓՄԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ, ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐԸ ԵՎ
ՏՐԱՄԱՉԱՓԱՐԿՈՒՄԸ
Հոդված 4. Մեծությունների միավորները
1. Արցախի Հանրապետությունում կիրառվում են Չափի և կշռի միջազգային
համաժողովի կողմից ընդունված և Օրենսդրական չափագիտության միջազգային
կազմակերպության կողմից երաշխավորված միավորների միջազգային ՍԻ (SI)
համակարգի մեծությունների միավորները և չափումների սանդղակները:
2. Սույն հոդվածի առաջին մասով երաշխավորված մեծությունների
միավորների հետ համահավասար կարող են կիրառվել մեծությունների արտահամակարգային միավորները` հարաբերակցված միջազգային համակարգի միավորների հետ:
3. Արցախի Հանրապետությունում կարող են կիրառվել համընդհանուր
ընդունված հատուկ միավորներ, որոնք անհրաժեշտ են`
1) միջազգային առևտրի համար.
2) օդային և ծովային նավագնացության, առողջապահության, ռազմական
նպատակների և անվտանգության համար:
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4. Մեծությունների միավորների, չափումների սանդղակների հայերեն
անվանումը, նշագրումը, գրելաձևը և կիրառման կանոնները սահմանում է
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
5.

Առևտրում,

գովազդում,

հրատարակություններում,

դասագրքերում

արգելվում է կիրառել թույլատրված միավորներից տարբեր միավորներ:
Հոդված 5.

Չափանմուշներ

1. Ազգային չափանմուշների համակարգը ստեղծվում է կիրառման թույլատրված միավորների պահպանման, տարածման և տնտեսության պահանջարկը
բավարարելու նպատակով:
2. Մեծությունների միավորները, ազգային և աշխատանքային չափանմուշները չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգի տեխնիկական հիմքն են: Դրանք Արցախի Հանրապետության տարածքում
հանդիսանում են ելակետային և նախատեսված են մեծությունների միավորների
չափերի վերարտադրման և պահպանման համար, ինչպես նաև տվյալ
մեծությունների աշխատանքային չափման միջոցներին դրանց չափի փոխանցման
համար:
3. Ազգային չափանմուշները պահպանվում են Չափագիտության ազգային
մարմնի գիտական պահապանների կողմից:
4. Չափման միջոցը, որպես ազգային չափանմուշ, ճանաչվում է
Չափագիտության ազգային մարմնի կողմից Արցախի Հանրապետության
կառավարության սահմանած կարգով:
5. Ազգային չափանմուշները պետության սեփականությունն են:
Հոդված 6. Չափման միջոցները
1. Չափման միջոցները նախատեսված են կիրառման թույլատրված
միավորներով արտահայտված մեծությունների արժեքը որոշելու համար:
2. Չափման միջոցների չափագիտական բնութագրերը, ինչպես նաև տվյալ
չափման միջոցներին ներկայացվող շահագործման պահանջները սահմանվում են
տվյալ չափման միջոցն արտադրողի կողմից:
3. Օրենսդրական չափագիտության ենթակա ոլորտներում կիրառվող
չափման միջոցները պետք է համապատասխանեն օրենսդրությամբ սահմանված
պահանջներին:
Հոդված 7. Ստանդարտ նմուշները
1. Օրենսդրական չափագիտության ոլորտներում կիրառվող ստանդարտ
նմուշները ենթակա են տեսակի հաստատման:
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2. Տրամաչափարկման ժամանակ կիրառվող ստանդարտ նմուշները
ենթակա են վկայագրման` միջազգային ստանդարտներին համապատասխան:
Հոդված 8. Չափումների կատարման մեթոդիկաները
1. Չափումների կատարման

մեթոդիկան,

այդ

թվում`

էտալոնային

մեթոդիկան, փաստաթուղթ է, որով սահմանվում են չափումների կատարման
նախապատրաստման կանոնները, չափման մեթոդը, տեխնիկական միջոցները,
ինչպես նաև չափման արդյունքի մշակման և հաշվարկման կարգը:
2. Օրենսդրական չափագիտության տարածման ոլորտներում կիրառվող
չափումների
կատարման մեթոդիկաները ենթակա են չափագիտական
վկայագրման:
Հոդված 9. Չափման միջոցների տրամաչափարկումը
1. Տրամաչափարկումն իրականացվում է չափանմուշների համեմատությամբ տրամաչափարկվող չափման միջոցների չափվող արժեքների բաշխման
տիրույթը որոշելու նպատակով:
2. Օրենսդրական չափագիտության ոլորտներում չկիրառվող չափման
միջոցները կարող են ենթարկվել տրամաչափարկման:
3. Չափման միջոցների տրամաչափարկում կարող են իրականացնել
Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով հավատարմագրված իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը:
Գ Լ ՈՒ Խ 3
ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
Հոդված 10.

Չափումների միասնականության ապահովման պետական

կառավարումը
1. Արցախի Հանրապետությունում օրենսդրական չափագիտության ոլորտներում չափումների միասնականության ապահովման պետական կառավարումն
իրականացնում է չափագիտության լիազոր մարմինը:
2. Չափագիտության լիազոր մարմինը`
1) մշակում և համակարգում է պետական քաղաքականության իրականացումն օրենսդրական չափագիտության ոլորտներում.
2) համակարգում է Չափագիտության ազգային մարմնի գործունեությունը.
3) ներկայացնում է Արցախի Հանրապետությունը միջազգային կազմակերպություններում.
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4) սահմանում է չափման միջոցի տեսակի հաստատման սերտիֆիկատի
ձևը, չափման միջոցի տեսակի հաստատման նշանի պատկերը.
5) սահմանում է չափման միջոցի տեսակի հաստատման գրանցամատյանի
վարման կարգը.
6) սահմանում է չափման միջոցի ստուգաչափման դրոշմի արտատիպի
պատկերը.
7) իրականացնում է վարչական վարույթ օրենսդրական չափագիտության
ոլորտում.
8) օրենսդրական չափագիտության ոլորտում իրականացնում է պետական
վերահսկողություն.
9) ընդունում և գործողության մեջ է դնում Օրենսդրական չափագիտության
միջազգային կազմակերպության և Չափի և կշռի միջազգային համաժողովի
ուղեցույցները.
10) հաստատում է Չափագիտության ազգային մարմնի տարեկան բյուջեն.
11) հաստատում և հրապարակում է Չափագիտության ազգային մարմնի
գործունեության տարեկան արդյունքները:
Հոդված 11. Չափագիտության ազգային մարմինը
1. Չափագիտության ազգային մարմինը սահմանվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից: Չափագիտության ազգային մարմինն իրեն
վերապահված իրավասությունների շրջանակներում չափագիտության բնագավառում իրականացնում է պետական քաղաքականություն:
2. Չափագիտության ազգային մարմինը`
1) ստեղծում, պահպանում, կատարելագործում է մեծությունների
միավորների ազգային չափանմուշները.
2) ապահովում է ազգային չափանմուշների տրամաչափարկում այլ
երկրների չափագիտության ազգային ինստիտուտների չափանմուշների հետ.
3) իր իրավասության շրջանակներում անդամակցում է միջազգային և
տարածաշրջանային կազմակերպություններին.
4) սահմանում է ստանդարտ նմուշների վկայագրման կարգը և իրականացնում է ստանդարտ նմուշների վկայագրում.
5) իրականացնում է շահագործման մեջ գտնվող չափման միջոցների
չափագիտական բնութագրերի փորձաքննություն.
6) իրականացնում է տրամաչափարկման աշխատանքներ հետևելիությունն
ապահովելու նպատակով.
7) իրականացնում է օրենսդրական չափագիտության ոլորտում չափումների կատարման մեթոդիկաների չափագիտական վկայագրում.
8) հաստատում է չափման միջոցների տեսակը.
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9) սահմանում է չափման միջոցի տեսակի հաստատման սերտիֆիկատի
գործողության ժամկետը.
10) վարում է հաստատված չափման միջոցների և ստանդարտ նմուշների
գրանցամատյանը.
11) մասնակցում է չափման միջոցների տրամաչափարկում իրականացնող
իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հավատարմագրման
աշխատանքներին.
12) իրականացնում է չափման միջոցների ստուգաչափում.
13) ապահովում է չափագիտության ազգային համակարգի համապատասխանությունն ազգային տնտեսության շահերին, նյութատեխնիկական բազայի
ներկա վիճակին և գիտատեխնիկական առաջընթացին.
14) չափումների միասնականության ապահովման բնագավառում կազմակերպում և իրականացնում է ինչպես կադրերի ուսուցում, մասնագիտացում,
վերապատրաստում, օրենսդրական չափագիտության ոլորտում ստուգաչափող
մասնագետների ուսուցում, այնպես էլ վերոգրյալ ոլորտում տրամաչափարկման և
փորձարկման լաբորատորիաների անձնակազմի վերապատրաստում և շնորհում
է համապատասխան վկայագրեր.
15) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով վավերացված Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերին համապատասխան ընդունված իրավական ակտերով
նախատեսված տեխնիկական կանոնակարգերի նախագծերի չափագիտական
փորձաքննություն.
16) համակարգում է Արցախի Հանրապետությունում ազգային, միջազգային
և տարածաշրջանային չափագիտական աշխատանքները` այդ աշխատանքների
կատարմանը ներգրավելով շահագրգիռ կողմերին և համապատասխան
փորձագետների:
Գ Լ ՈՒ Խ 4
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդված 12. Օրենսդրական չափագիտության տարածման ոլորտները
1. Օրենսդրական չափագիտության պահանջները տարածվում են այն
չափումների վրա, որոնց արդյունքներն օգտագործվում են՝
1) գնորդի և վաճառողի միջև առևտրային գործողություններում, արտադրողի և իրացնողի միջև հաշվարկներում.
2) առողջապահության բնագավառում.
3) շրջակա միջավայրի պահպանության, աշխատավայրում անվտանգության ապահովման և պատահարների կանխման ժամանակ.
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4) ճանապարհային երթևեկության վերահսկման և տրանսպորտային
միջոցների տեխնիկական վիճակը գնահատելու ժամանակ.
5) պետական կառավարման մարմինների, միջնորդ դատարանի, դատախազության, դատական մարմինների հանձնարարությամբ կիրառվող չափումների ժամանակ.
6) համապատասխանության գնահատման մարմիններում.
7) ռազմական բնագավառում:
2. Օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա չափման միջոցների ցանկը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
Հոդված 13. Օրենսդրական չափագիտության գործառույթները
1. Օրենսդրական չափագիտության գործառույթներն են՝
1) չափման միջոցների տեսակի հաստատումը.
2) չափման միջոցների ստուգաչափումը.
3) չափագիտական հսկողությունը.
4) չափման միջոցների չափագիտական փորձաքննությունը:
Հոդված 14. Չափման միջոցների փորձարկումը և տեսակի հաստատումը
1. Օրենսդրական չափագիտության տարածման ոլորտում կիրառվող և
Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափման միջոցները
ենթակա են տեսակի հաստատման:
2. Չափման միջոցի տեսակի հաստատված լինելը հավաստվում է չափման
միջոցի տեսակի հաստատման սերտիֆիկատով, որի ձևը սահմանում է
չափագիտության լիազոր մարմինը:
3. Չափման միջոցի տեսակի հաստատումն իրականացնում է Չափագիտության ազգային մարմինը` փորձարկումների արդյունքների հիման վրա:
4. Չափման միջոցների փորձարկումներն իրականացվում են դրանց
չափագիտական բնութագրերի հետազոտման, ստուգաչափման մեթոդի և
միջստուգաչափական ժամանակամիջոցի որոշման նպատակով:
5. Չափման միջոցների փորձարկումների և տեսակի հաստատման կարգը
սահմանում է չափագիտության լիազոր մարմինը՝ Օրենսդրական չափագիտության միջազգային կազմակերպության սահմանած ուղեցույցներով:
6. Սոցիալական և կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող չափման
միջոցները, դրանց ներկայացվող պահանջները և շուկայահանման կարգը
սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
Հոդված 15. Չափման միջոցների ստուգաչափումը
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1. Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափման
միջոցները ենթակա են ստուգաչափման:
2. Չափման միջոց կիրառող իրավաբանական անձինք և անհատ
ձեռնարկատերերը պարտավոր են իրենց կողմից առևտրային նպատակներով
կիրառվող Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափման
միջոցները ենթարկել ստուգաչափման:
3. Չափման միջոցի ստուգաչափման պարբերականությունը սահմանվում է
չափման միջոցի տեսակի հաստատման ժամանակ:
4. Չափման միջոցների ստուգաչափում իրականացնող մասնագետները
ենթակա են վկայագրման` որպես ստուգաչափող:
5. Չափման միջոցների ստուգաչափման, չափագիտական վկայագրման
դրական արդյունքները վավերացվում են ստուգաչափման դրոշմի արտատիպով
չափման միջոցի վրա և (կամ) անձնագրի վրա, և (կամ) տրվում է ստուգաչափման
վկայական:
6. Ստուգաչափման բացասական արդյունքների դեպքում ստուգաչափողը
մարում է ստուգաչափման դրոշմի արտատիպը և տալիս է ծանուցագիր չափման
միջոցը ոչ պիտանի ճանաչելու մասին:
7. Չափման միջոցների ստուգաչափման կազմակերպման և իրականացման
կարգը սահմանում է չափագիտության լիազոր մարմինը՝ Օրենսդրական
չափագիտության միջազգային կազմակերպության ուղեցույցների հիման վրա:
8. Չափագիտության ազգային մարմինը չափման միջոցները սահմանված
կարգով ստուգաչափման ներկայացնելու համար ծանուցում է իրավաբանական
անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին:
9. Ստուգաչափման դրոշմը համարվում է անվավեր, եթե այն վնասված է:
10. Օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա չստուգաչափված չափման միջոցների շահագործումն արգելվում է:
11. Համապատասխան չափանմուշներ և մասնագիտացում ունեցող կադրերի, ինչպես նաև աշխատանքային անհրաժեշտ պայմանների առկայության
դեպքում, բացառությամբ հանրային ծառայությունների ոլորտի, իրավաբանական
անձին ստուգաչափման իրավունք տալիս է Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը` չափագիտության լիազոր մարմնի ներկայացմամբ` Արցախի
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:
Հոդված 16. Չափման միջոցների փորձաքննությունը
1. Չափման միջոցների փորձաքննությունն իրականացվում է դատարանի,
դատախազության, միջնորդ դատարանի, սպառողների և նրանց իրավունքները
պաշտպանող կազմակերպությունների գրավոր առաջարկով կամ պահանջով՝
չափման միջոցների չափագիտական բնութագրերը որոշելու նպատակով:
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2.
Չափման
միջոցների
փորձաքննությունն իրականացնում
են
Չափագիտության ազգային մարմինը և Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից իրավասություն ձեռք բերած ստուգաչափում իրականացնող
լիազորված կազմակերպությունները:
Գ Լ ՈՒ Խ 5
ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդված 17. Չափագիտական վերահսկողության նպատակները, խնդիրները և
տեսակները
1. Չափագիտական վերահսկողության նպատակներն են չափումների
միասնականության ապահովման բնագավառը կանոնակարգող օրենքով և այլ
իրավական ակտերով սահմանված չափագիտական կանոնների և նորմերի
խախտումների կանխարգելումը և դրանց բացահայտումն ու վերացումը։
2. Չափագիտական վերահսկողությունը տարածվում է սույն օրենքի 12-րդ
հոդվածով սահմանված օրենսդրական չափագիտական ոլորտների վրա:
3. Չափագիտական վերահսկողության խնդիրներն են`
1) հաստատված տեսակի չափման միջոցների կիրառումը.
2) չափումների կատարման վկայագրված մեթոդիկաների առկայությունը.
3) չափումների միասնականության ապահովման բնագավառում տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների պահպանումը:
Հոդված 18. Չափագիտական վերահսկողություն իրականացնող մարմինը
1. Չափագիտական վերահսկողությունն իրականացնում է Արցախի
Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմինը։
2. Վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կարգադրագրի ձևը հաստատում է վերահսկողություն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարը։
Հոդված 19. Վերահսկողություն իրականացնող մարմնի ծառայողի իրավասությունները
1. Վերահսկողություն իրականացնող մարմնի ծառայողը`
1) կարգադրագրով արգելում է չափման միջոցների չափագիտական
կանոններին ու նորմերին չհամապատասխանող խմբաքանակի իրացումը.
2) չափագիտական կանոններին ու նորմերին ստուգաչափված կամ վկայագրված չափման միջոցների համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով
հրավիրում է Չափագիտության ազգային մարմնի ներկայացուցիչ.
3) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված այլ լիազորություններ:
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Հոդված 20. Չափագիտական կանոնների և նորմերի խախտման դեպքում
կիրառվող կարգադրագրերը
1. Կարգադրագիրը` վերահսկողություն իրականացնող մարմնի ղեկավարի
կամ ծառայողի կողմից օրենքով սահմանված կարգով իրականացված ստուգման
արդյունքներով արձանագրված իրավախախտման հիման վրա իրենց
իրավասության սահմաններում ընդունված ակտ է, որն ուղղված է՝
1) տեսակը չհաստատված կամ հաստատված տեսակին կամ չափագիտական կանոններին ու նորմերին չհամապատասխանող չափման միջոցների
իրացման արգելմանը` մինչև հայտնաբերված խախտումների վերացումը.
2) չափման միջոցների շահագործման արգելմանը, եթե դրանք չեն անցել
ստուգաչափում կամ չափագիտական վկայագրում, կամ դրանց տեսակը հաստատված չէ, կամ դրանք չեն համապատասխանում հաստատված տեսակներին.
3) չափագիտական կանոններին ու նորմերին չհամապատասխանող
չափման միջոցների խմբաքանակի իրացման արգելմանը:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կարգադրագրերով սահմանվում է հայտնաբերված խախտումների վերացման ժամկետ` համաձայնեցված տնտեսավարող սուբյեկտի հետ:
3. Տնտեսավարող սուբյեկտը պարտավոր է կարգադրագրով սահմանված
ժամկետում կարգադրագրի կատարման մասին տեղյակ պահել տեսչությանը:
4. Կարգադրագիրը չկատարելը, ոչ պատշաճ կատարելը կամ կատարման
մասին սահմանված ժամկետում տեսչությանը գրավոր չտեղեկացնելը
համարվում է կարգադրագրի չկատարում, որն առաջացնում է պատասխանատվություն օրենքով սահմանված կարգով:
5. Կարգադրագրերով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները
վերացնում է վերահսկողություն իրականացնող մարմնի ղեկավարը` տնտեսավարող սուբյեկտի դիմումով կարգադրագրերի կատարման ստուգման դրական
արդյունքների հիման վրա:
Գ Լ ՈՒ Խ 6
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՒՅՆ ՕՐԵՆՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Հոդված 21. Պատասխանատվությունը սույն օրենքի խախտման համար
1. Սույն օրենքի դրույթները խախտող անձինք կրում են պատասխանատվություն Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով:
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Գ Լ ՈՒ Խ 7
ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ
Հոդված 22. Չափումների միասնականության ապահովման աշխատանքների
ֆինանսավորումը
1. Պարտադիր պետական ֆինանսավորման ենթակա են`
1) ազգային չափանմուշների ստեղծումը (ձեռքբերումը), կատարելագործումը, պահպանումը, սպասարկումը.
2) մեծությունների միավորների ազգային չափանմուշների բաղդատումը
միջպետական կամ միջազգային չափանմուշների հետ.
3) հիմնարար և կիրառական կարևոր հետազոտական աշխատանքների
կատարումը չափագիտության բնագավառում.
4) չափումների միասնականության ապահովման հարցերով նորմատիվ
իրավական ակտերի մշակումը.
5) Չափագիտության ազգային մարմնի վերազինման համար սարքավորումների մշակումը, ձեռքբերումը և պահպանումը.
6) չափագիտության միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպություններին անդամավճարները.
7) չափագիտության բնագավառի պետական գիտատեխնիկական ծրագրերի
կատարման հետ կապված աշխատանքները:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված աշխատանքների ֆինանսավորումն
իրականացվում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին`
որպես դրամաշնորհ` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով:
3. Սույն հոդվածով նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորումը
կարող է իրականացվել նաև օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից:
Հոդված 23. Չափագիտական աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների համար վճարումը
1. Չափագիտության ազգային մարմնի կողմից իրավաբանական անձանց և
անհատ ձեռնարկատերերին մատուցված ծառայությունների համար վճարումը
կատարվում է պայմանագրային հիմունքներով:
2. Չափման միջոցների ստուգաչափման, չափագիտական վկայագրման
աշխատանքները ենթակա են վճարման` լիազորված մարմնի սահմանած գներին
համապատասխան:
3. Պատվիրատու հանդես եկող տնտեսավարող սուբյեկտը փոխհատուցում
է չափագիտական աշխատանքներ կատարողին չափագիտական աշխատանք-
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ների հետ կապված աշխատակիցների գործուղման, ստուգաչափման միջոցների`
մինչև աշխատանքների կատարման վայրը փոխադրման ծախսերը:
Գ Լ ՈՒ Խ 8
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 24. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:
2. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել
«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության 2005 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-192 օրենքը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 13
Ստեփանակերտ
ՀՕ-29-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին
ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Գ Լ ՈՒ Խ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 1. Օրենքի գործողության ոլորտը
1. Սույն օրենքը սահմանում է Արցախի Հանրապետությունում ստանդարտացման գործունեության իրավական հիմքերը և դրա մասնակիցների իրավասությունները, ինչպես նաև կանոնակարգում է ստանդարտացման փաստաթղթերի
մշակման և կիրառման սկզբունքները:
Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները
1. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են՝
1) ազգային ստանդարտ` ստանդարտացման ազգային մարմնի կողմից
ընդունված և հանրությանը հասանելի ստանդարտ.
2) եվրոպական ստանդարտ` ստանդարտացման եվրոպական կազմակերպության կողմից ընդունված և հանրությանը հասանելի ստանդարտ.
3) լիազորված պետական մարմին` Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմին.
4) կազմակերպության ստանդարտ` իրավաբանական անձանց և (կամ)
անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ընդունված ստանդարտ.
5) միջազգային ստանդարտ` ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության կողմից ընդունված և հանրությանը հասանելի ստանդարտ.
6) շահագրգիռ կողմ` ստանդարտացման գործընթացում շահագրգիռ կամ
որևէ կերպ ներգործող ցանկացած իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ.
7) պետական ստանդարտացման ամենամյա ծրագիր` ծրագիր, որը
մշակվում է պետական կառավարման մարմինների առաջարկությունների հիման
վրա, հաստատվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ և
ենթակա է պետական ֆինանսավորման.
8) ստանդարտ՝ փաստաթուղթ, որով սահմանվում են գործունեության
տարբեր ձևերին կամ դրանց արդյունքներին վերաբերող համընդհանուր և բազմակի կիրառման համար կանոններ, ընդհանուր սկզբունքներ կամ բնութագրեր՝
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ուղղված որոշակի բնագավառում լավագույն կարգավորվածության ձեռքբերմանը,
որը մշակվում է փոխհամաձայնության հիման վրա և հաստատվում ճանաչված
մարմնի կողմից.
9) ստանդարտացում` իրականում գոյություն ունեցող կամ հնարավոր
խնդիրների վերաբերյալ համընդհանուր և բազմակի կիրառման համար դրույթների սահմանման միջոցով որոշակի բնագավառում կարգավորվածության
լավագույն աստիճանին հասնելուն ուղղված գործունեություն.
10) ստանդարտացման ամենամյա ծրագիր` ծրագիր, որը մշակվում է
Ստանդարտացման ազգային մարմնի կողմից ստանդարտացման ոլորտի
շահագրգիռ կողմերի առաջարկությունների հիման վրա` ելնելով տնտեսության
զարգացման, տնտեսության մեջ միջազգային նորարարական գիտելիքի և փորձի
ներդրման անհրաժեշտությունից և առկա կարիքներից: Ստանդարտացման
ամենամյա ծրագիրը ներառում է նաև պետական ամենամյա ծրագիրը և հաստատվում է Ստանդարտացման ազգային մարմնի կողմից.
11) ստանդարտացման ազգային համակարգ` նորմատիվ փաստաթղթերով
կանոնակարգված ստանդարտացման աշխատանքների կազմակերպման և վարման փոխկապակցված կանոններ և դրույթներ.
12) Ստանդարտացման ազգային մարմին՝ պետության կողմից ճանաչված
ստանդարտացման մարմին, որն իրավունք ունի ճանաչվելու որպես համապատասխան միջազգային կամ տարածաշրջանային ստանդարտացման կազմակերպության ազգային անդամ.
13) ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ` փաստաթուղթ, որը
բովանդակում է ստանդարտացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ
կազմակերպատեխնիկական և (կամ) ընդհանուր տեխնիկական դրույթներ, կարգեր, մեթոդներ, ինչպես նաև այդ աշխատանքների արդյունքների ձևակերպման
ուղեցույցներ և կանոններ.
14) տարածաշրջանային ստանդարտ (այդ թվում` եվրոպական և միջպետական)`ստանդարտացման տարածաշրջանային կազմակերպության կողմից
ընդունված և հանրությանը հասանելի ստանդարտ.
15) տեխնիկական պայմաններ` տեխնիկական պահանջները սահմանող
փաստաթուղթ, որին պետք է համապատասխանեն որոշակի արտադրանքը,
աշխատանքը (այդ թվում` գործընթացը), ծառայությունը.
16) տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգիչ`
փաստաթուղթ, որով սահմանվում են դասակարգման օբյեկտների և դրանց
ենթաբազմության կոդերի ու անվանումների հավաքածուները.
17) փոխհամաձայնություն` ընդհանուր համաձայնություն, որը բնութագրվում է շահագրգիռ կողմերի մեծամասնության միջև էական հարցերի
վերաբերյալ լուրջ առարկությունների բացակայությամբ և ձեռք է բերվում բոլոր
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կողմերի կարծիքները հաշվի առնելուն ուղղված և ցանկացած վիճարկելի
փաստարկների մոտարկման գործընթացի միջոցով: Փոխհամաձայնությունը
պարտադիր չէ, որ ենթադրի լրիվ միակարծություն:
Հոդված 3. Ստանդարտացման նպատակները և օբյեկտները
1. Ստանդարտացման նպատակներն են`
1) արտադրանքի, ծառայությունների և գործընթացների անվտանգության
մակարդակի բարելավումը, մարդկանց առողջության ու կյանքի և շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը.
2) արտադրանքների, գործընթացների և ծառայությունների որակի բարձրացման խթանումը.
3) աշխատուժի, նյութերի և էներգիայի արդյունավետ օգտագործման
երաշխավորումը.
4) արտադրության, բազմագործառութային կառավարման արդյունավետության բարձրացումը, համատեղելիության և համափոխարինելիության երաշխավորումը.
5) միջազգային առևտրում տեխնիկական խոչընդոտների վերացումը.
6) գիտատեխնիկական առաջընթացի և նորարարության խթանումը.
7) չափումների միասնականության ապահովումը.
8) պետության պաշտպանության ապահովումը.
9) տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների պահպանումը:
2. Ստանդարտացման օբյեկտներն են արտադրանքը, աշխատանքը (այդ
թվում՝ գործընթացը) և ծառայությունը:
Հոդված 4. Ստանդարտացման սկզբունքները
1. Ստանդարտացման ազգային մարմինն ապահովում է Արցախի Հանրապետությունում ստանդարտացման գործունեության իրականացումը հետևյալ
սկզբունքների համաձայն`
1) ազգային ստանդարտների մշակման, ընդունման և կամավոր կիրառման
գործընթացում բոլոր շահագրգիռ կողմերի կամավոր և հավասար մասնակցության իրավունքի պահպանում.
2) շահագրգիռ կողմերի փոխհամաձայնության վրա հիմնված ազգային
ստանդարտների մշակում և ընդունում.
3) ստանդարտացման գործընթացի բոլոր փուլերում աշխատանքների
թափանցիկություն և պատշաճ հանրային իրազեկում.
4) ստանդարտացման գործընթացում շահագրգիռ կողմերի համընդհանուր
շահերի նկատմամբ որևէ անձնական շահի գերիշխման կանխարգելում.
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5) ազգային ստանդարտների համապատասխանություն միմյանց և
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը.
6) գիտության և տեխնոլոգիայի համաշխարհային նորարարական, առաջադիմական նվաճումների, միջազգային (այդ թվում` եվրոպական) ստանդարտացման կանոնների և արդյունքների հաշվի առնում.
7) միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտներին ներդաշնակ
ազգային ստանդարտների մշակում` հաշվի առնելով աշխարհագրական, կլիմայական
և
հիմնարար
տեխնոլոգիական
բնույթի
տարբերությունների
առկայությունը.
8) գործողության մեջ դրված ազգային ստանդարտների և դրանց փոփոխությունների պատշաճ ծանուցում բոլոր շահագրգիռ կողմերին.
9) ստանդարտացման աշխատանքների իրականացում տեխնիկական
հանձնաժողովների միջոցով:
Հոդված 5. Ստանդարտացման հարաբերությունների իրավական
կարգավորումը
1. Արցախի Հանրապետությունում ստանդարտացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով:
Հոդված 6. Միջազգային պայմանագրերը
1. Եթե Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով
սահմանվում են ստանդարտացման գործունեությունը կարգավորող այլ նորմեր,
քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են պայմանագրերի
նորմերը:
Գ Լ ՈՒ Խ 2
ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
Հոդված 7. Ստանդարտացման բնագավառում պետական
քաղաքականությունը
1.

Արցախի Հանրապետությունում ստանդարտացման բնագավառում

պետական քաղաքականությունը ձևավորում է Արցախի Հանրապետության
կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը և հաստատվում
է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից:
Հոդված 8. Ստանդարտացման գործընթացի մասնակիցները
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1. Ստանդարտացման գործընթացի մասնակիցներն են լիազորված
պետական մարմինը, Ստանդարտացման ազգային մարմինը, ստանդարտացման
տեխնիկական հանձնաժողովները, պետական կառավարման այլ մարմիններ,
ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կողմեր:
Հոդված 9. Լիազորված պետական կառավարման մարմինը
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված
պետական կառավարման մարմինը`
1) մշակում և ապահովում է ստանդարտացման բնագավառում պետական
քաղաքականության իրականացումը.
2) ապահովում է պետության կարիքների համար ստանդարտացման
աշխատանքների ֆինանսավորումը.
3) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն
ներկայացնում պետական ամենամյա ստանդարտացման ծրագիրը.
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4) հաստատում և պետական գրանցման է ներկայացնում տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգիչներն ու դրանց
փոփոխությունները.
5) ստեղծում է աշխատանքային խմբեր` Ստանդարտացման ազգային
մարմնի գործունեության հետ կապված հարցերի ուսումնասիրության և
համապատասխան որոշումների նախապատրաստման համար.
6) հաստատում է Ստանդարտացման ազգային մարմնի հաջորդ տարվա
բյուջեի նախագիծը.
7) սահմանում է ստանդարտացման բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացման հեռանկարային ռազմավարությունը.
8) ապահովում է ստանդարտացման ազգային համակարգի համապատասխանությունն ազգային տնտեսության շահերին, նյութատեխնիկական բազայի
ներկա վիճակին և գիտատեխնիկական առաջընթացին:
Հոդված 10. Ստանդարտացման ազգային մարմինը
1. Արցախի Հանրապետության Ստանդարտացման ազգային մարմինը
սահմանվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից:
2. Ստանդարտացման ազգային մարմինը`
1) ընդունում և գործողության մեջ է դնում ազգային ստանդարտները.
2) դադարեցնում է ազգային ստանդարտների գործողությունը.
3) հաստատում և հրապարակում է ստանդարտացման ամենամյա
ծրագիրը.
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4) ստանդարտացման ազգային համակարգի ստանդարտներով սահմանում
է ստանդարտացման աշխատանքների կատարման կազմակերպամեթոդական և
ընդհանուր տեխնիկական կանոնները, ընթացակարգերը, ինչպես նաև միջազգային, տարածաշրջանային ստանդարտների և այլ պետությունների ազգային
ստանդարտների կիրառման կարգը ազգային ստանդարտների կարգավիճակով`
ստանդարտացման ոլորտում Արցախի Հանրապետության միջազգային պարտավորություններին համապատասխան.
5) ստեղծում է ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովներ և
համակարգում դրանց գործունեությունը.
6) ներկայացնում է Արցախի Հանրապետությունը ստանդարտացման
միջազգային կազմակերպություններում.
7) մասնակցում է միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտացման
աշխատանքներին.
8) ստեղծում և վարում է ստանդարտացման փաստաթղթերի ազգային
ֆոնդը.
9) իրականացնում է տեխնիկական կանոնակարգման, ստանդարտացման,
չափագիտության և համապատասխանության գնահատման բնագավառներում
մասնագետների ուսուցում և վերապատրաստում.
10) իրականացնում է ազգային, միջազգային, տարածաշրջանային ստանդարտների, ստանդարտացման բնագավառի կանոնների և ուղեցույցների, դրանց
փոփոխությունների գրանցումը (հաշվառումը) և պատասխանատվություն է կրում
դրանց պահպանման համար.
11) ապահովում է միջազգային, տարածաշրջանային և ազգային մակարդակներով ստանդարտացման բնագավառում տեղեկատվության փոխանակումը.
12) մատուցում է տեղեկատվական ծառայություններ.
13) կազմակերպում է ազգային, միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտների, կանոնների, ուղեցույցների, ինչպես նաև ամենամյա կատալոգների
պարբերական տեղեկատուների հրապարակումը և տարածումը.
14) կազմակերպում է միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտների
փորձաքննություն.
15) կանոնակարգող մարմնի հանձնարարությամբ նախապատրաստում և
հրապարակում է տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների պահպանումն
ապահովող ստանդարտների ցանկը.
16) գործում է` ելնելով Արցախի Հանրապետության ստանդարտացման
ազգային շահերից.
17) ապահովում է ստանդարտացման միջազգային և տարածաշրջանային
այն կազմակերպությունների կանոնների և պարտավորությունների կատարումը,
որոնց անդամակցում է Արցախի Հանրապետությունը.
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18) հրապարակում է Ստանդարտացման ազգային մարմնի գործունեության
տարեկան արդյունքները.
19) համակարգում է Արցախի Հանրապետությունում ազգային, միջազգային
և տարածաշրջանային ստանդարտացման աշխատանքները` այդ աշխատանքների կատարմանը ներգրավելով շահագրգիռ կողմերին, ստանդարտացման
տեխնիկական հանձնաժողովներին և համապատասխան փորձագետներին.
20) հրապարակում և լիազորված պետական կառավարման մարմին է
ներկայացնում հաշվետվություն Արցախի Հանրապետության ստանդարտացման
ամենամյա ծրագրի կատարման վերաբերյալ:
Հոդված 11. Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովները
1. Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովներն ապահովում են
ամրագրված գործունեության բնագավառում ազգային, միջազգային, տարածաշրջանային, միջպետական ստանդարտացման աշխատանքների կատարումը:
Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների կազմում ստանդարտացման ոլորտում իրենց շահերի նյութականացման նպատակով հավասարության և
կամավորության հիմունքներով ընդգրկվում են Ստանդարտացման ազգային
մարմնի, պետական կառավարման մարմինների, տեղական ինքնակառավարման
մարմինների,
գիտահետազոտական
ինստիտուտների,
արհեստակցական
միությունների, հասարակական կազմակերպությունների (միությունների),
ձեռնարկատերերի ու սպառողների միավորումների, առևտրային ու ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների
ֆիզիկական անձինք:

ներկայացուցիչներ,

ինչպես

նաև

2. Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովն ամրագրված գործունեության ոլորտին համապատասխան`
1) ընդունում է ազգային ստանդարտների, ստանդարտացման կանոնների և
ուղեցույցների նախագծերը և առաջարկություն ներկայացնում դրանք գործողության մեջ դնելու վերաբերյալ.
2) իրականացնում է ազգային, միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտների և դրանց փոփոխությունների մշակումը, ինչպես նաև նախապատրաստում է առաջարկություններ
դադարեցման վերաբերյալ.

դրանց

վերանայման,

գործողության

3) անցկացնում է միջազգային, տարածաշրջանային, ազգային ստանդարտների և դրանց փոփոխությունների նախագծերի փորձաքննություն.
4) մասնակցում է ստանդարտացման ծրագրերի ձևավորմանը.
5) մասնակցում է ստանդարտացման միջազգային և տարածաշրջանային
տեխնիկական հանձնաժողովների (ենթահանձնաժողովների, աշխատանքային
խմբերի) աշխատանքներին, նրանց քարտուղարությունների վարմանը` Ստան-
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դարտացման ազգային մարմնի և ստանդարտացման միջազգային (տարածաշրջանային) կազմակերպությունների միջև կնքված համաձայնագրերին
համապատասխան.
6) կազմակերպում և իրականացնում է ամրագրված գործունեության
բնագավառում ստանդարտացման փաստաթղթերի փորձաքննություն` գիտության և տեխնիկայի արդի նվաճումներին համապատասխան` հաշվի առնելով
ազգային տնտեսության վիճակը.
7) իրականացնում է իր կանոնադրությամբ և աշխատանքային ծրագրով
նախատեսված այլ աշխատանքներ:
3. Համապատասխան ոլորտում գործող տեխնիկական հանձնաժողովի
բացակայության դեպքում ստանդարտի մշակման համար ստեղծվում է
շահագրգիռ կողմերից բաղկացած աշխատանքային խումբ, որն իրականացնում է
սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված գործառույթները:
Հոդված 12. Արցախի Հանրապետության ստանդարտացման
փաստաթղթերը
1. Արցախի Հանրապետությունում կիրառվող ստանդարտացման փաստաթղթերն են՝
1) ազգային ստանդարտները.
2) ստանդարտացման կանոնները և ուղեցույցները.
3) միջազգային ստանդարտները.
4) տարածաշրջանային, այդ թվում` եվրոպական և միջպետական ստանդարտները.
5) տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգիչները.
6) կազմակերպության ստանդարտները:
2. Ստանդարտացման փաստաթղթերում սահմանված պահանջները պետք
է հիմնված լինեն գիտության, տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի ժամանակակից
նվաճումների, միջազգային, տարածաշրջանային ստանդարտների, ստանդարտացման կանոնների և նորմերի վրա` հաշվի առնելով արտադրանքի
օգտագործման, աշխատանքի կատարման և ծառայության մատուցման պայմանները, և չպետք է հակասեն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը:
Հոդված 13. Ազգային ստանդարտները
1. Ազգային ստանդարտներն են՝
1) Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության
ստանդարտները, որոնք մշակվում և կիրառվում են հայերենով.
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2) ստանդարտացման ազգային համակարգով սահմանված՝ Արցախի
Հանրապետությունում ազգային ստանդարտի կարգավիճակով կիրառվող միջազգային, տարածաշրջանային և այլ պետությունների ազգային ստանդարտները:
2. Ազգային ստանդարտներով սահմանվում են պահանջներ և (կամ) նորմեր
արտադրանքի, աշխատանքի և ծառայության անվտանգության, տեխնիկական և
տեղեկատվական համատեղելիության, արտադրանքի համափոխարինելիության,
արտադրանքի սպառողական (շահագործական) հիմնական բնութագրերի,
փորձարկման մեթոդների, արտադրանքը փաթեթավորելու, մակնշելու, պահելու,
փոխադրելու, օգտագործելու, վերականգնելու (նորոգելու) և օգտահանելու վերաբերյալ, ինչպես նաև դասակարգման օբյեկտների և դրանց ենթաբազմության
կոդերի ու անվանումների հավաքածուներ:
Ազգային ստանդարտներով սահմանվում են նաև արտադրանքի մշակման,
արտադրման և օգտագործման (շահագործման) տեխնիկական փաստաթղթերի
ձևակերպման, արտադրանքի, աշխատանքի և ծառայության որակի ապահովման,
միջոցների օգտագործման պահանջներ, ինչպես նաև տերմիններ, չափագիտական և այլ կազմակերպատեխնիկական և ընդհանուր տեխնիկական կանոններ:
3. Ազգային ստանդարտների համար կիրառվում է «ԱՐՍՏ» դասիչը:
«Արցախի ազգային ստանդարտ» անվանումը և «ԱՐՍՏ» հապավումը պաշտպանվում են հեղինակային իրավունքների մասին օրենսդրությամբ և չեն կարող
կիրառվել այլ տեսակի փաստաթղթերի համար:
4. Միջազգային, տարածաշրջանային և այլ պետությունների ազգային
ստանդարտներն ազգային ստանդարտի կարգավիճակով ընդունվում և
կիրառվում են ստանդարտացման ազգային համակարգով սահմանված
հավանության և վերահրատարակման մեթոդներով:
Հոդված 14. Ռազմական ոլորտի ազգային ստանդարտները
1. Ռազմական արդյունաբերության արտադրանքի (աշխատանքի, ծառայության) ազգային ստանդարտների մշակման, ընդունման և կիրառման կարգը
սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
Հոդված 15. Տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության
դասակարգիչները
1. Տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգիչների մշակումը, հաստատումը, վարումը և կիրառումն իրականացվում են
ստանդարտացման ազգային համակարգի պահանջներին համապատասխան:
2. Միջազգային, տարածաշրջանային կամ այլ պետությունների դասակարգիչները կարող են կիրառվել Արցախի Հանրապետությունում` ստանդարտացման ազգային համակարգի պահանջներին համապատասխան:
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3. Տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգիչներն ու դրանց փոփոխությունները ենթակա են լիազորված պետական մարմնի
կողմից հաստատման և պետական գրանցման:
Հոդված 16. Կազմակերպության ստանդարտները
1. Կազմակերպության ստանդարտները մշակում, ընդունում, դրանցում
փոփոխություններ կատարում, չեղյալ հայտարարում և հաշվառում են
իրավաբանական անձինք և (կամ) անհատ ձեռնարկատերերը: Կազմակերպության ստանդարտները մշակվում են արտադրանքի տեխնիկական պահանջների և
նորմերի

սահմանման,

ինչպես

նաև

արտադրության

կազմակերպման

և

կատարելագործման նպատակով:
2. Կազմակերպության ստանդարտները չպետք է հակասեն տեխնիկական
կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին:
Հոդված 17. Ստանդարտացման փաստաթղթերի կիրառումը
1.
Ստանդարտացման
փաստաթղթերի
կիրառումը
որոշվում
է
իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից՝ արտադրանքի
մշակման, արտադրման, իրացման, օգտագործման (շահագործման), պահման,
փոխադրման, օգտահանման, ինչպես նաև աշխատանքների կատարման և
ծառայությունների մատուցման փուլերում:
2. Ստանդարտացման փաստաթղթերը կիրառվում են գործող օրենսդրությունում,
նորմատիվ
իրավական
ակտերում,
պայմանագրերում,
համաձայնագրերում և կազմակերպությունների փաստաթղթերում:
3. Ազգային ստանդարտների կիրառումը կամավոր է: Ստանդարտի
կիրառումը դառնում է պարտադիր`
1) բոլոր տնտեսավարող սուբյեկտների համար, եթե դա նախատեսվում է
տեխնիկական կանոնակարգերով.
2) արտադրանք (աշխատանք, ծառայություն) արտադրողի (կատարողի,
մատուցողի) համար, եթե կա հղում ստանդարտներին արտադրանքի
(աշխատանքի, ծառայության) համապատասխանության հավաստման մասին
փաստաթղթերում (սերտիֆիկացում կամ հայտարարագրում) կամ արտադրանքի
մակնշվածքում և (կամ) շահագործման փաստաթղթում:
4. Միջազգային, տարածաշրջանային և այլ պետությունների ազգային
ստանդարտները կիրառվում են միջազգային համագործակցության մասին
համաձայնագրերի (պայմանագրերի) կամ Ստանդարտացման ազգային մարմնի և
համապատասխան միջազգային, տարածաշրջանային և այլ պետությունների
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ստանդարտացման ազգային մարմինների միջև կնքված համաձայնագրերի
(պայմանագրերի) հիման վրա:
5. Ստանդարտը իրավական ակտ չէ:
Հոդված 18. Ազգային ստանդարտների մշակումը
1. Շահագրգիռ կողմերը կարող են առաջարկել ազգային ստանդարտների
նախագծեր:
2. Ազգային ստանդարտների մշակումը ներառում է հետևյալ փուլերը`
1) ստանդարտի նախագծի և (կամ) մշակման առաջարկի ներկայացում
Ստանդարտացման ազգային մարմին.
2) ստանդարտի մշակման գործընթացի կազմակերպում տեխնիկական
հանձնաժողովի կամ աշխատանքային խմբի միջոցով.
3) նախագծի առաջին խմբագրության մշակում և դրա հրապարակային
քննարկում.
4) ազգային ստանդարտի նախագծի երկրորդ խմբագրության հրապարակային քննարկում.
5) ստանդարտի

վերջնական

նախագծի

ընդունում

տեխնիկական

հանձնաժողովի (աշխատանքային խմբի) կողմից.
6) Ստանդարտացման ազգային մարմնի կողմից ստանդարտի ընդունում և
հրապարակում:
Հոդված 19. Ստանդարտացման փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը և հրապարակումը, ազգային ֆոնդի ստեղծումը
1. Ազգային ստանդարտների, ստանդարտացման կանոնների և ուղեցույցների հրապարակման և տարածման (տրամադրման) իրավունքը պատկանում է
Ստանդարտացման ազգային մարմնին:
2. Ստանդարտացման միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպությունների (որոնց անդամ է Արցախի Հանրապետությունը) ստանդարտների
հրապարակումը և տարածումն իրականացվում են ստանդարտացման
միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպությունների սահմանած կարգով
և պայմաններով:
3. Այլ պետությունների ստանդարտների հրապարակումը և տարածումն
իրականացնում է Ստանդարտացման ազգային մարմինը` այլ պետությունների
ստանդարտացման կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերին
(համաձայնագրերին) համապատասխան:
4. Ստանդարտների տրամադրումը պետական կառավարման մարմիններին իրականացվում է պետական պատվերի շրջանակներում:
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5. Ստանդարտացման փաստաթղթերի պահպանման և դրանց վերաբերյալ
տեղեկատվության ապահովման նպատակով ստեղծվում է ստանդարտացման
նորմատիվ փաստաթղթերի ազգային ֆոնդ, որը պարունակում է ազգային
ստանդարտներ, դասակարգիչներ, տեխնիկական պայմաններ, միջազգային,
տարածաշրջանային և այլ պետությունների ազգային ստանդարտներ, ստանդարտացման կանոններ և այլն:
Գ Լ ՈՒ Խ 3
ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ
Հոդված 20. Ստանդարտացման աշխատանքների ֆինանսավորումը
1. Պարտադիր պետական ֆինանսավորման ենթակա են՝
1) ստանդարտացման ամենամյա պետական ծրագրով նախատեսված
ազգային ստանդարտների մշակումը.
2) միջազգային համաձայնագրերով նախատեսված միջազգային և տարածաշրջանային
մշակմանը.

ստանդարտների

մշակումը

կամ

մասնակցությունը

դրանց

3) միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտացման կազմակերպություններին անդամակցության անդամավճարների մուծումը.
4) ստանդարտացման փաստաթղթերի ազգային ֆոնդի ստեղծումը և
վարումը.
5) ստանդարտների տրամադրումը պետական կառավարման մարմիններին:
2. Ստանդարտացման աշխատանքների ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ
են`
1) ազգային ստանդարտների իրացումից ստացված միջոցները.
2) պայմանագրային հիմունքներով ստանդարտների մշակումից ստացված
միջոցները.
3) սերտիֆիկացումից ստացված միջոցները.
4) օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:
Գ Լ ՈՒ Խ 4
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 21. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:
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2. Արցախի Հանրապետության կազմակերպություններում գործող տեխնիկական պայմանները, որպես ստանդարտացման փաստաթուղթ, մինչև 2020
թվականի դեկտեմբերի 31-ը պետք է փոխարինվեն ազգային ստանդարտներով
կամ կազմակերպության ստանդարտներով կամ ուժը կորցրած ճանաչվեն: Մինչև
համապատասխան ազգային ստանդարտների ընդունումը կազմակերպությունների տեխնիկական պայմանները ենթակա են փորձաքննության և հաշվառման
Ստանդարտացման ազգային մարմնում` համաձայն գործող ստանդարտացման
կանոնների և ուղեցույցների:
3. «Ստանդարտացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
2000 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-125 օրենքի համաձայն կամ ի կատարումն
դրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերը շարունակում են գործել
այնքանով, որքանով չեն հակասում սույն օրենքին և «Տեխնիկական
կանոնակարգման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքին:
4. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել
«Ստանդարտացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2000
թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-125 օրենքը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 13
Ստեփանակերտ
ՀՕ-30-Ն

50

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին
ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Գ Լ ՈՒ Խ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան
1. Սույն օրենքը սահմանում է Արցախի Հանրապետության հավատարմագրման ազգային համակարգի գործունեության կանոնները և կանոնակարգում
է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական
կառավարման մարմնի, Արցախի Հանրապետության Հավատարմագրման ազգային մարմնի և հավատարմագրված կամ հավատարմագրմանը հավակնող
համապատասխանության
գնահատման
գործունեություն
իրականացնող
ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց (այսուհետ` համապատասխանության
գնահատման մարմիններ) հարաբերությունները:
2. Սույն օրենքը կարգավորում է փորձարկում, տրամաչափարկում, հսկողություն, սերտիֆիկացում և համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող համապատասխանության գնահատման այլ մարմինների
հավատարմագրման գործընթացը` անկախ հավատարմագրման և համապատասխանության գնահատման պարտադիր կամ կամավոր հիմքերից:
Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները
1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները.
1) իրազեկություն` գիտելիքները և հմտությունները կիրառելու համապատասխան ունակություն.
2) համապատասխանության գնահատման մարմին` մարմին, որն իրականացնում է տրամաչափարկում, փորձարկում, սերտիֆիկացում, հսկողություն,
փորձարկումների
որակավորման
ստուգում,
ստանդարտ
նմուշների
պատրաստում.
3) համապատասխանության գնահատում` գործընթաց, որով հավաստվում է
արտադրանքին, գործընթացին, ծառայությանը, համակարգին, անձին կամ
մարմնին ներկայացվող պահանջների իրականացումը.
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4) համապատասխանության սերտիֆիկատ` համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթ, որը հավաստում է
արտադրանքի, գործընթացի, ծառայության, կառավարման համակարգերի,
ֆիզիկական անձանց համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին.
5)

հավասարության

սկզբունքներով

փորձագիտական

գնահատում`

միջազգային և (կամ) տարածաշրջանային փոխճանաչման համաձայնագրերի
կողմ կամ հավակնորդ հանդիսացող օտարերկրյա հավատարմագրման ազգային
մարմինների ներկայացուցիչների կողմից սահմանված պահանջների համաձայն
հավատարմագրման ազգային մարմնի համապատասխանության գնահատում.
6) Հավատարմագրման ազգային մարմին՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարության կողմից ստեղծված խորհուրդ, որն ունի բացառիկ
լիազորություններ սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված
կարգով հավատարմագրման ապահովման ոլորտում.
7) հավատարմագրման դադարեցում` հավատարմագրումն
դադարեցնելու գործընթաց.

ամբողջությամբ

8) հավատարմագրման ընդլայնում` հավատարմագրման ոլորտի ընդլայնման գործընթաց.
9) հավատարմագրման կասեցում` հավատարմագրման ոլորտի ժամանակավորապես լրիվ կամ մասնակի չեղյալ ճանաչելու գործընթաց.
10) հավատարմագրման կրճատում` հավատարմագրման ոլորտի որոշակի
մասի դադարեցման գործընթաց.
11) հավատարմագրման նշան` Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից
համապատասխանության գնահատման մարմնին տրված նշան` հավատարմագրված լինելը ցուցադրելու նպատակով օգտագործելու համար.
12) հավատարմագրման ոլորտ` համապատասխանության գնահատման
որոշակի ծառայություններ, որոնց համար հավատարմագրման հարցում է արվել,
կամ արդեն իրականացվել է հավատարմագրումը.
13) հավատարմագրման վկայագիր` պաշտոնական փաստաթուղթ կամ
փաստաթղթերի փաթեթ, որը հավաստում է հավատարմագրումը որոշակի
ոլորտում.
14) հավատարմագրմանը հավակնող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ`
համապատասխանության գնահատման մարմին, որը հավատարմագրման
նպատակով դիմել է Հավատարմագրման ազգային մարմին.
15) հավատարմագրում՝ Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից
համապատասխանության գնահատման մարմնի համապատասխանության
հավաստման գործընթաց, որով պաշտոնապես ապացուցվում է նշված մարմնի
իրազեկությունը` հավատարմագրման ոլորտի շրջանակներում համապատասխանության գնահատման աշխատանքներ իրականացնելու վերաբերյալ.
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16) շահագրգիռ կողմեր` հավատարմագրմամբ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն շահագրգիռ կողմեր: Ուղղակիորեն շահագրգիռ են համարվում նրանք,
ովքեր հավատարմագրվում են, անուղղակիորեն շահագրգիռ` նրանք, ովքեր
օգտվում են հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման ծառայություններից կամ հիմնվում են դրանց վրա.
17) պարբերական գնահատում` գործունեություն, որն իրականացվում է
համաձայն հավատարմագրման կարգի՝ հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից հավատարմագրման պահանջների շարունակական կատարմանը հետևելու համար՝ բացառությամբ վերագնահատման.
18) սերտիֆիկացում` արտադրանքի, գործընթացի, ծառայության, համակարգի կամ անձի համապատասխանության հավաստում երրորդ կողմի միջոցով.
19) տրամաչափարկում (կալիբրավորում)` գործողություն, որը հատուկ
պայմաններում նախ կապ է ստեղծում չափանմուշների (էտալոնների) միջոցով
ստացված չափման անորոշություններով մեծության արժեքների և չափման
անորոշություններով համապատասխան ցուցմունքների միջև, ապա օգտագործում է այդ տեղեկությունը ցուցմունքից չափման արդյունք ստանալու նպատակով
կապ ստեղծելու համար.
20) հսկողություն` հատուկ պահանջների կամ մասնագիտական դատողության հիման վրա արտադրանքի նախագծման, արտադրանքի պատրաստման
գործընթացի կամ տեղադրման փորձաքննություն, որով որոշվում է դրա
համապատասխանությունը ընդհանուր պահանջներին.
21) փորձարկում` ընթացակարգի համաձայն համապատասխանության
գնահատման օբյեկտի մեկ կամ մի քանի բնութագրերի որոշում.
22) հավատարմագրման ոլորտի արդիականացում՝ հավատարմագրման
փաստաթղթերի փոփոխությունների կատարման գործընթաց, որն իրականացվում է համապատասխանության գնահատման մարմնի պահանջով՝ հավատարմագրման ոլորտում վկայակոչված իրավական ակտի, ստանդարտացման
փաստաթղթի, փորձարկման մեթոդի փոփոխության, նոր իրավական ակտի,
ստանդարտացման փաստաթղթի գործողության մեջ դրվելու դեպքերում և չի
նախատեսում հավատարմագրման վկայագրի վերաձևակերպում.
23) վերագնահատում` գնահատում, որը, համաձայն հավատարմագրման
կարգի, իրականացվում է հավաստելու համար, որ հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմինը գործում է հավատարմագրման բոլոր
պահանջներին համապատասխան և կարող է շարունակել իր գործունեությունը.
24) արտահերթ գնահատում` գործունեություն, որը, համաձայն հավատարմագրման կարգի, իրականացվում է հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմնի գործունեության վերաբերյալ ստացված
բողոքների, ահազանգերի կամ համապատասխանության գնահատման մարմնի
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հավատարմագրման պայմանների այն փոփոխությունների դեպքում, որոնք
հավատարմագրման
պահանջներն
ապահովելիս
կարող
են
ազդել
համապատասխանության գնահատման մարմնի կարողության վրա.
25) հավատարմագրման ազգային մարմնի պատկերանիշ` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցված պատկերանիշ, որը
կիրառվում է Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից` իրեն նույնականացնելու համար.
26) բողոք՝ որևէ անձի կամ կազմակերպության կողմից անբավարարության
արտահայտում` հասցեագրված Հավատարմագրման ազգային մարմնին, որը
վերաբերում է այդ մարմնի կամ համապատասխանության գնահատման մարմնի
գործունեությանը, և որի համար սպասվում է պատասխան.
27) տեքստային վկայակոչում՝ համապատասխանության գնահատման
մարմնի հավատարմագրված լինելու վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն.
28) կանոնակարգվող ոլորտ՝ սպառողների պաշտպանության նպատակով՝
Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ կարգավորվող ոլորտ.
29) չկանոնակարգվող ոլորտ՝ Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ չկարգավորվող
ոլորտ:
Հոդված 3. Հավատարմագրման բնագավառում հարաբերությունների
իրավական կարգավորումը
1.

Արցախի

Հանրապետության

հավատարմագրման

բնագավառում

հարաբերությունները կարգավորվում են սույն օրենքով, այլ իրավական ակտերով
և միջազգային պայմանագրերով:
2. Եթե Արցախի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա
գործում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը:
Գ Լ ՈՒ Խ 2
ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հոդված 4. Հավատարմագրման նպատակները
1. Հավատարմագրման նպատակներն են`
1) պաշտոնապես հավաստել համապատասխանության գնահատման մարմնի` համապատասխանության գնահատման որոշակի տեսակի ծառայություններ
մատուցելու իրավասությունը.

54

2) նպաստել Արցախի Հանրապետությունում համապատասխանության
գնահատման մարմինների կարողությունների և ծառայությունների կատարելագործմանը, բարձրացնել սպառողների վստահությունը համապատասխանության
գնահատման գործունեության արդյունքների նկատմամբ.
3) ապահովել համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրումը միջազգային հավատարմագրման համակարգերի ընթացակարգերին ներդաշնակ ընթացակարգերով` բացառելով առևտրում տեխնիկական
խոչընդոտները:
Հոդված 5. Հավատարմագրման հիմնական սկզբունքները
1. Հավատարմագրումը ծառայություն է, որը ներկայացնում է հանրային
շահերը:
2. Հավատարմագրումը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա`
1) օրինականություն.
2) կամավորություն (եթե Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ
պահանջ չի սահմանվում).
3) շահագրգիռ բոլոր կողմերի համար հավասար իրավունքներ.
4) անկախություն.
5) անկողմնակալություն և իրազեկություն.
6) թափանցիկություն.
7) արհեստավարժություն.
8) հավատարմագրման գործընթացում
գաղտնիություն.

ձեռք

բերված

տեղեկատվության

9)
միջազգային
և
տարածաշրջանային
ստանդարտներին
ներդաշնակեցված հավատարմագրման պահանջների կիրառում:
Գ Լ ՈՒ Խ 3
ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Հոդված 6. Հավատարմագրման ազգային համակարգի կառուցվածքը
1. Հավատարմագրման ազգային համակարգը կազմված է միմյանց հետ
համագործակցող հետևյալ մասնակիցներից`
1) Արցախի Հանրապետության
պետական կառավարման մարմին.

կառավարության

կողմից

լիազորված

2) Հավատարմագրման ազգային մարմին, ներառյալ` հավատարմագրման
կոմիտեները.
3) համապատասխանության գնահատման մարմիններ:
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Հոդված 7. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված
պետական կառավարման մարմինը
1. Արցախի Հանրապետության
պետական կառավարման մարմինը`

կառավարության

կողմից

լիազորված

1) մշակում է հավատարմագրման և համապատասխանության գնահատման
բնագավառի պետական քաղաքականությունը.
2) խրախուսում է հավատարմագրումը համապատասխանության գնահատման ոլորտներում` ընդունելով հավատարմագրումը որպես հիմնական գործիք
համապատասխանության
գնահատման
մարմինների
գնահատման
գործընթացում.
3) հաստատում է հավատարմագրման վկայագրի և համապատասխանության գնահատման չկանոնակարգվող ոլորտներում համապատասխանության
սերտիֆիկատների ձևերը.
4) օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է վարչական
վարույթ հավատարմագրման բնագավառում.
5) հավատարմագրման բնագավառում տարածաշրջանային և միջազգային
համագործակցության շրջանակներում ներկայացնում է Արցախի Հանրապետությունը.
6) իրականացնում է այլ գործառույթներ` սույն օրենքին և այլ իրավական
ակտերին համապատասխան, ինչպես նաև` Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վավերացված Արցախի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերին համապատասխան ընդունված փաստաթղթերով
սահմանված իրավունքներ և պարտականություններ:
Հոդված 8. Հավատարմագրման ազգային մարմինը
1. Հավատարմագրման ազգային մարմինը ինն անդամից կազմված խորհուրդ
է: Այն ձևավորվում է.
1) չորս պետական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչներից.
2) երկու պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից.
3) երեք հասարակական և գիտական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից:
Հավատարմագրման ազգային մարմնի անհատական կազմը և աշխատակարգը հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
2. Հավատարմագրման ազգային մարմինը Արցախի Հանրապետությունում
համապատասխանության գնահատման մարմիններ հավատարմագրող միակ
մարմինն է:
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3. Հավատարմագրման ազգային մարմնի նիստն իրավազոր է, եթե ներկա է
քվեարկության ձայնի իրավունք ունեցող անդամների առնվազն 2/3-ը: Նիստերի
որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ձայների պարզ
մեծամասնությամբ: Նիստին ներկա անդամների ձայների հավասարության
դեպքում Հավատարմագրման ազգային մարմնի նախագահի ձայնը վճռորոշ է:
4. Հավատարմագրման ազգային մարմինը`
1) ապահովում է հավատարմագրման գործընթացի և հավատարմագրված
համապատասխանության գնահատման մարմինների պարբերական գնահատման, ինչպես նաև արտահերթ գնահատման իրականացումը.
2) տրամադրում է համապատասխանության գնահատման մարմիններին
հավատարմագրման վկայագրեր, ինչպես նաև վերաձևակերպված հավատարմագրման վկայագրեր` Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից
սահմանված կարգով.
3) ապահովում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից
սահմանված կարգով հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմինների, ինչպես նաև տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների և գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի ռեեստրների
ձևավորումը և վարումը, նշված ռեեստրներից տեղեկատվության տրամադրումը.
4) հաստատում է հավատարմագրման կոմիտեների գործունեության կարգը և
կազմը.
5) սահմանում է հավատարմագրման նշանի պատկերը, դրան ներկայացվող
տեխնիկական պահանջները և կիրառման կարգը.
6) ապահովում է իր գործողությունների օբյեկտիվությունը և անաչառությունը.
7) սահմանում է համապատասխան ընթացակարգեր` ստացված տեղեկատվության գաղտնիությունն ապահովելու համար.
8) հրապարակում և տրամադրում է տեղեկատվություն հավատարմագրմանն
առնչվող խնդիրների վերաբերյալ.
9) հավատարմագրման բնագավառում իրականացնում է նաև այլ գործառույթներ` սույն օրենքին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:
Հոդված 9. Հավատարմագրման կոմիտեները
1. Հավատարմագրման

կոմիտեները

ստեղծվում

են

Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից:
2. Հավատարմագրման կոմիտեների հիմնական գործառույթներն են`
1) համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման
հետ կապված փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը.
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2) համապատասխանության գնահատման մարմինների՝ հավատարմագրման չափանիշներին համապատասխանության գնահատումը.
3) համապատասխանության գնահատման մարմինների՝ հավատարմագրման չափանիշներին hամապատասխանության գնահատման արդյունքների
հիման վրա գնահատման եզրակացության կազմումը և Հավատարմագրման
ազգային մարմնին ներկայացումը:
Հոդված 10.

Համապատասխանության գնահատման մարմինները

1. Հավատարմագրման համար կարող են դիմել հետևյալ համապատասխանության գնահատման մարմինները`
1) փորձարկման և տրամաչափարկման (կալիբրավորման) լաբորատորիաները.
2) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինները.
3) կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինները.
4) ֆիզիկական անձանց սերտիֆիկացման մարմինները.
5) հսկողություն իրականացնող մարմինները.
6) համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող
համապատասխանության գնահատման այլ մարմիններ:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված համապատասխանության գնահատման յուրաքանչյուր մարմին լիազոր մարմնից կարող է ստանալ տեղեկատվություն հավատարմագրման գործընթացի վերաբերյալ:
Գ Լ ՈՒ Խ 4
ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
Հոդված 11. Հավատարմագրման գործընթացը և ժամկետը
1. Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից համապատասխանության
գնահատման մարմինների հավատարմագրման կարգը սահմանում է Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը:
2. Հավատարմագրման գործընթացն իրականացվում է միջազգային ԻՍՕ/ԻԷԿ
17011 ստանդարտի պահանջների համաձայն:
3. Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման
ժամկետը սահմանվում է երեք, իսկ վերագնահատման ժամկետը` չորս տարի:
4. Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից համապատասխանության
գնահատման մարմինների հավատարմագրման և վերագնահատման գործընթացի իրականացման համար գանձվում է պետական տուրք, որի չափը
սահմանվում է օրենքով:
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Հոդված 12. Համապատասխանության գնահատման մարմինների
իրավունքները
1. Համապատասխանության գնահատման մարմինները`
1) կիրառում են հավատարմագրման նշանը կամ հավատարմագրման
վերաբերյալ տեքստային վկայակոչումը սույն օրենքով սահմանված կարգով
հավատարմագրված լինելու դեպքում.
2) դիմում են Հավատարմագրման ազգային մարմին` ընդլայնելու, արդիականացնելու, կրճատելու, կասեցնելու կամ դադարեցնելու հավատարմագրումը,
ինչպես նաև վերագնահատման նպատակով:
Հոդված 13. Համապատասխանության գնահատման մարմինների
պարտականությունները
1. Համապատասխանության գնահատման մարմինները պարտավոր են`
1) պատշաճ կերպով պահպանել հավատարմագրման կանոնները և կատարել սույն օրենքով և համապատասխանության գնահատման մարմինների
գործունեությունը կարգավորող այլ իրավական ակտերով, ինչպես նաև Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վավերացված Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան ընդունված
փաստաթղթերով սահմանված պարտականությունները.
2) մշտապես համապատասխանել այն ստանդարտների, նորմատիվ
փաստաթղթերի և իրավական ակտերի պահանջներին, որոնց համաձայն նրանք
հավատարմագրվել են.
3) վկայակոչել հավատարմագրումը և կիրառել հավատարմագրման նշանը
միայն հավատարմագրված ոլորտում և հավատարմագրման ժամկետում.
4) հավատարմագրման
դադարեցման
դեպքում
Հավատարմագրման
ազգային
մարմին
վերադարձնել հավատարմագրման վկայագրի բնօրինակը.
5) համագործակցել Հավատարմագրման ազգային մարմնի հետ` հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման գործունեության վերաբերյալ
բողոքներն ուսումնասիրելու նպատակով.
6) Հավատարմագրման ազգային մարմնին տրամադրել տեղեկատվություն
համապատասխանության գնահատման աշխատանքների վերաբերյալ:
Հոդված 14. Հավատարմագրման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրումը
և
հանրամատչելի
տեղեկատվության
հրապարակումը
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1. Հավատարմագրման ազգային մարմինը հավատարմագրման գործընթացի
վերաբերյալ տեղեկատվություն է տրամադրում շահագրգիռ կողմերին:
2. Հավատարմագրման ազգային մարմինը հրապարակում է ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ
17011 ստանդարտի պահանջներով սահմանված հանրամատչելի տեղեկատվությունը,

ինչպես

նաև

հավատարմագրված

համապատասխանության

գնահատման մարմինների, համապատասխանության գնահատման մարմինների
կողմից տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների և գրանցված
համապատասխանության հայտարարագրերի ռեեստրները:
Հոդված 15.

Հավատարմագրման նշանը

1. Արգելվում է չհավատարմագրված, հավատարմագրումը կասեցված և
դադարեցված լինելու դեպքում համապատասխանության գնահատման
մարմինների կողմից հավատարմագրման նշանի կամ հավատարմագրման
վերաբերյալ տեքստային վկայակոչման կիրառումը:
Հոդված 16. Հավատարմագրման կասեցումը և դադարեցումը
1. Հավատարմագրման ոլորտի լրիվ կասեցման հիմք կարող է հանդիսանալ՝
1) համապատասխանության գնահատման մարմնի դիմումը.
2) պարբերական, այդ թվում՝ արտահերթ գնահատման ժամանակ հայտնաբերված անհամապատասխանությունները (ամբողջ հավատարմագրման ոլորտի
հավատարմագրման պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում) 30 օրվա
ընթացքում չվերացնելը.
3) Հավատարմագրման ազգային մարմնի և համապատասխանության գնահատման մարմնի միջև կնքված պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների, սահմանված վճարների չկատարումը:
2. Հավատարմագրման ոլորտի մասնակի կասեցման հիմք կարող է
հանդիսանալ՝
1) համապատասխանության գնահատման մարմնի դիմումը.
2) պարբերական, այդ թվում՝ արտահերթ գնահատման ժամանակ հայտնաբերված անհամապատասխանությունները (ոչ ամբողջ հավատարմագրման
ոլորտի հավատարմագրման պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում) 30
օրվա ընթացքում չվերացնելը:
3. Հավատարմագրման կասեցման ժամանակահատվածում համապատասխանության գնահատման մարմինն իրավունք չունի իրականացնելու համապատասխանության
գնահատման
գործունեություն`
վկայակոչելով
իր
հավատարմագրված լինելը, օգտվելու հավատարմագրման նշանից, ինչպես նաև
ներկայացնել հավատարմագրման ընդլայնման հայտ:
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4. Հավատարմագրման կասեցման ժամկետը սահմանվում է հավատարմագրման կոմիտեի որոշմամբ` ոչ ավելի, քան երեք ամիս:
5. Համապատասխանության գնահատման մարմնի հավատարմագրումը
դադարեցվում է`
1) համապատասխանության գնահատման մարմնի դիմումի հիման վրա.
2)
հավատարմագրման չափանիշներին անհամապատասխանության
դեպքում.
3) հավատարմագրման կասեցման հիմքերը սույն հոդվածի 4-րդ մասով
սահմանված ժամկետում չվերացնելու դեպքում.
4) պարբերական գնահատման, այդ թվում՝ արտահերթ գնահատման
իրականացումից հրաժարվելու դեպքում.
5) հավատարմագրման ոլորտից դուրս համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնելիս` հավատարմագրման նշան և (կամ)
հավատարմագրման վերաբերյալ տեքստային վկայակոչում կիրառելու դեպքում:
6. Հավատարմագրման դադարեցման մասին որոշումն ընդունելուց հետո
համապատասխանության գնահատման մարմինը 10 աշխատանքային օրվա
ընթացքում Հավատարմագրման ազգային մարմնին է վերադարձնում
հավատարմագրման վկայագրի բնօրինակն
բողոքարկման հավանականությունից:

իր

հավելվածներով`

անկախ

Գ Լ ՈՒ Խ 5
ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդված 17. Հավատարմագրման ազգային մարմնի անդամակցությունը հավատարմագրման տարածաշրջանային և միջազգային կազմակերպություններին
1. Հավատարմագրման ազգային մարմինը կարող է դիմում ներկայացնել
հավատարմագրման տարածաշրջանային և միջազգային կազմակերպություններին անդամակցության նպատակով:
2. Հավատարմագրման ազգային մարմինը հավատարմագրման վկայագրերի
ու հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման արդյունքների
ճանաչման համար դիմում է տարածաշրջանային և միջազգային հավատարմագրման կազմակերպությունների երկկողմ կամ բազմակողմ համաձայնագրեր
ստորագրող կողմ դառնալու համար, ինչն իր հերթին ենթադրում է
հավասարության սկզբունքներով փորձագիտական գնահատում:
3. Երկկողմ կամ բազմակողմ համաձայնագրեր կնքելու դեպքում
Հավատարմագրման

ազգային

մարմինը
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կճանաչի

հավատարմագրման

միջազգային և տարածաշրջանային երկկողմ կամ բազմակողմ համաձայնագրեր
կնքած կողմերի հավատարմագրման վկայագրերը:
Հոդված 18. Հավատարմագրման ազգային մարմնի և օտարերկրյա հավատարմագրման մարմինների միջև համագործակցությունը
1. Հավատարմագրման ազգային մարմինը կարող է կնքել երկկողմ
համագործակցության համաձայնագրեր հավատարմագրման օտարերկրյա
մարմինների հետ:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված համաձայնագրերը կարող են
ներառել Հավատարմագրման ազգային մարմնի և որևէ օտարերկրյա հավատարմագրման մարմնի հետ համատեղ համապատասխանության գնահատման
մարմինների գնահատման և հավատարմագրման իրականացման մասին դրույթ:
Հոդված 19. Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից հավատարմագրման
ծառայությունների
մատուցումը
օտարերկրյա
մարմիններին
1. Հավատարմագրման ազգային մարմինը կարող է հավատարմագրման ծառայություններ մատուցել օտարերկրյա համապատասխանության գնահատման
մարմիններին` հավատարմագրման տարածաշրջանային և միջազգային կազմակերպությունների պահանջներին համապատասխան:
Հոդված 20. Հավատարմագրման բնագավառում միջազգային համագործակցության մասին տեղեկատվության տրամադրումը
1. Հավատարմագրման ազգային մարմինը հրապարակում է երկկողմ,
բազմակողմ
տարածաշրջանային և միջազգային համագործակցության,
տարածաշրջանային և միջազգային ճանաչման համաձայնագրերի կողմ
հանդիսանալու, Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից հավատարմագրված օտարերկրյա համապատասխանության գնահատման մարմինների
հավատարմագրման վկայագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված տեղեկատվությունը ենթակա է
հրապարակման Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից:
Գ Լ ՈՒ Խ 6
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՒՅՆ ՕՐԵՆՔԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Հոդված 21. Պատասխանատվությունը սույն օրենքը խախտելու համար
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1. Սույն օրենքի պահանջների խախտումն առաջացնում է պատասխանատվություն օրենքով սահմանված կարգով:
Գ Լ ՈՒ Խ 7
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 22. Անցումային դրույթներ
1. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահին «Համապատասխանության
գնահատման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի
ապրիլի 27-ի ՀՕ-193 և «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական
կարգավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2006 թվականի
հունիսի 14-ի ՀՕ-303 օրենքների համաձայն տրված հավատարմագրման
վկայագրերը գործում են մինչև դրանց գործողության ժամկետի ավարտը,
բացառությամբ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների
համապատասխանության գնահատման աշխատանքների մասով:

նկատմամբ

Հոդված 23. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 13
Ստեփանակերտ
ՀՕ-31-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 27-ին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ
OՐԵՆUԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի ապրիլի
25-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 50-րդ հոդվածում`
1) 3-րդ մասի`
ա. «ժամկետում» բառից հետո լրացնել «, կամ տուգանքը փոխարինում է
հանրային աշխատանքներով» բառերը,
բ. «Այդ» բառը փոխարինել «Տուգանքի վճարումը հետաձգելու կամ տուգանքը
մաս առ մաս վճարելու» բառերով.
2) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«4. Դատարանը տուգանքը կամ տուգանքի չվճարված մասը փոխարինում է
հանրային աշխատանքներով տուգանքը վճարելու անհնարինության դեպքում`
հանրային աշխատանքների երեք ժամը նվազագույն աշխատավարձի դիմաց, իսկ
տուգանքը վճարելուց չարամտորեն խուսափելու դեպքում՝ հանրային
աշխատանքների հինգ ժամը նվազագույն աշխատավարձի դիմաց: Եթե տուգանքը
կամ տուգանքի չվճարված մասը հանրային աշխատանքներով փոխարինելու
համար կատարված հաշվարկի արդյունքը գերազանցում է երկու հազար երկու
հարյուր ժամը, ապա նշանակվում է երկու հազար երկու հարյուր ժամ: Տուգանքը
կամ տուգանքի չվճարված մասը հանրային աշխատանքներով փոխարինելու
համար կատարվող հաշվարկի արդյունքում ժամային արժեքները կլորացնելը
կատարվում է դատապարտյալի օգտին:»,
3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ մաս.
«5. Տուգանքը վճարելուց չարամտորեն խուսափող է համարվում այն դատապարտյալը, որը`
1) դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում, տուգանքի վճարման անդորրագիրը չի ներկայացրել
լիազոր մարմին, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված
դեպքերի.
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2) խախտել է տուգանքի վճարումը հետաձգելու կամ տուգանքը մաս առ մաս
վճարելու կարգն ու պայմանները:»:
Հոդված 2. Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածում՝
1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին մաս.
«3.1. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված նվազագույն ժամկետը չի
տարածվում սույն օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով
տուգանքը կամ տուգանքի չվճարված մասը հանրային աշխատանքներով
փոխարինելու դեպքերի վրա:».
2) 4-րդ մասից հանել «Դատարանը դիմումը մերժում է, եթե չի պահպանվել
այն ներկայացնելու սահմանված կարգը:» նախադասությունը.
3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին մաս.
«4.1. Դատարանը դիմումը քննարկելիս հաշվի է առնում դատապարտյալի
կողմից կատարված հանցագործության՝ հանրության համար վտանգավորության
աստիճանը, բնույթը, դատապարտյալի անձը բնութագրող տվյալները, պատճառված վնասը հատուցելու մասին պահանջի բացակայությունը կամ հատուցված
լինելը, ինչպես նաև այլ հանգամանքներ, որոնք կհիմնավորեն անձի նկատմամբ
նշանակված ազատազրկումը հանրային աշխատանքներով
հիմնավորվածությունն
ու
արդարացիությունը
պատժի
իրականացման տեսանկյունից:»:

փոխարինելու
նպատակների

Հոդված 3. Օրենսգրքի 75-րդ հոդվածում՝
1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1. Ազատազրկման կամ կարգապահական գումարտակում պահելու ձևով
պատիժ կրող անձը սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պատժի նվազագույն
ժամկետը կրելուց հետո դատարանի կողմից կարող է պատիժը կրելուց
պայմանական վաղաժամկետ ազատվել, եթե դատարանը սույն հոդվածի 1.1-ին և
1.2-րդ մասերով նախատեսված հանգամանքների վերաբերյալ քրեակատարողական մարմնի զեկույցի կամ կարգապահական գումարտակի հրամանատարի
միջնորդագրի քննարկման արդյունքում հանգում է հետևության, որ ուղղվելու
համար դատապարտյալը նշանակված պատժի մնացած մասը կրելու կարիք
չունի, քանի որ՝
1) պատժի կրման ընթացքում դրսևորել է պատշաճ վարքագիծ, և
2) դատապարտյալի կողմից նոր հանցանք կատարելու հավանականությունը
ցածր է:
Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու դեպքում
դատապարտյալը չի ազատվում իր նկատմամբ նշանակված լրացուցիչ պատժից:».
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին և 1.2-րդ մասեր.
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«1.1. Դատապարտյալի պատշաճ վարքագիծը գնահատելիս հաշվի են
առնվում հետևյալ հանգամանքները.
1) պատժի կրման ընթացքում խրախուսանքի առկայությունը.
2) պատժի կրման ընթացքում կարգապահական տույժի առկայությունը.
3) պատժի կրման ընթացքում կրթական ծրագրերին, մարզական կամ
մշակութային
միջոցառումներին
կամ
դատապարտյալների
ինքնագործ
միավորումներին մասնակցելը, եթե առկա է եղել նման հնարավորություն.
4) պատժի կրման ընթացքում առնվազն երեք ամիս աշխատելը, եթե առկա է
եղել աշխատելու հնարավորություն, կամ եթե չաշխատելը պայմանավորված չի
եղել դատապարտյալի առողջական խնդիրներով.
5) դատապարտյալի պատշաճ վարքագիծը գնահատող այլ հանգամանքներ:
1.2. Դատապարտյալի կողմից նոր հանցագործություն կատարելու հավանականությունը գնահատելիս հաշվի են առնվում հետևյալ հանգամանքները.
1) դատապարտյալի տարիքը, դատապարտյալի տարիքը հանցագործություն
կատարելու պահին.
2) հանցագործության բնույթը և հանրային վտանգավորությունը.
3) ռեցիդիվի առկայությունը.
4) իր կատարած հանցանքի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը.
5) հանցագործությամբ պատճառած վնասը հատուցած կամ այլ կերպ
հարթած լինելը կամ պատճառած վնասը հատուցելու կամ այլ կերպ հարթելու
վերաբերյալ գրավոր պարտավորություն ստանձնելը.
6) նրա վերաբերմունքը քրեական ենթամշակույթի նկատմամբ.
7) որոշակի հակումները, հնարավոր կախվածությունները, նախասիրությունները.
8) մասնակցությունը վերասոցիալականացման, այդ թվում` անձնական
զարգացման միջոցառումներին.
9) ընտանիքի կամ արտաքին աշխարհի հետ կապը կամ խնամքի տակ
գտնվող անձանց առկայությունը.
10) սոցիալական միջավայրը.
11) առողջական, այդ թվում` հոգեկան առողջության վիճակը, հարկադիր
բուժման մեջ գտնվելը և հարկադիր բուժման արդյունքը.
12) դատապարտյալի կողմից նոր հանցագործություն կատարելու հավանականությունը գնահատող այլ հանգամանքներ:».
3) 2-րդ մասում՝
ա. «պատժի չկրած մասի» բառերը փոխարինել «փորձաշրջանի» բառով,
բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն.
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«Եթե դատապարտյալը դեռևս չի հատուցել կամ այլ կերպ հարթել տուժողին
պատճառված իրական վնասը, ապա դատարանը դատապարտյալի վրա նման
պարտականություն է դնում:».
4) 3-րդ մասում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ կետ.
«5) ցմահ ազատազրկման դեպքում՝ ազատազրկման ոչ պակաս, քան քսան
տարին:».
5) 5-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել.
6) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին և 5.2-րդ մասեր.
«5.1. Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու մասին
որոշում կայացնելու դեպքում դատարանը սահմանում է փորձաշրջան՝ պատժի
չկրած մասի չափով, որի ընթացքում անձը գտնվում է իրավասու մարմնի
վերահսկողության ներքո:
5.2. Ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձին պատիժը կրելուց
պայմանական վաղաժամկետ ազատելու մասին որոշում կայացնելու դեպքում
դատարանը սահմանում է փորձաշրջան՝ տասը տարի ժամկետով:».
7) 6-րդ մասում «պատժի չկրած մասի» բառերը փոխարինել «փորձաշրջանի»
բառով.
8) 7-րդ մասում «5-րդ մասում» բառերը փոխարինել «3-րդ մասի 5-րդ կետում»
բառերով:
Հոդված 4. Օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«1. Ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործության համար ազատազրկում
կրող անձի պատժի չկրած մասը դատարանը կարող է փոխարինել ավելի մեղմ
պատժատեսակով՝ հաշվի առնելով սույն օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 1.1-ին և 1.2րդ մասերով նախատեսված հանգամանքները և դրանց վերաբերյալ
քրեակատարողական մարմնի զեկույցը: Պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ
պատժատեսակով փոխարինելու դեպքում դատապարտյալը չի ազատվում իր
նկատմամբ նշանակված լրացուցիչ պատժից:»:
Հոդված 5. Օրենսգրքի 93-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2րդ մասով՝
«2. Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու հարցը քննելիս
հաշվի են առնվում սույն օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 1-ին, 1.1-ին և 1.2-րդ մասերով
սահմանված պահանջներն ու հանգամանքներն այնքանով, որքանով դրանք
իրենց էությամբ կիրառելի են անչափահաս դատապարտյալների նկատմամբ:»:
Հոդված 6. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 197.1-ին
հոդվածով.

67

«Հոդված
ղեկավարելը

197.1

Ֆինանսական բուրգ ստեղծելը, կազմակերպելը կամ

1. Ֆինանսական բուրգը կամ դրա մի մասը ստեղծելը, կազմակերպելը կամ
ղեկավարելը՝
պատժվում են տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից ութհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` երկուսից երեք ամիս
ժամկետով` որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ
զբաղվելու իրավունքից զրկելով` մեկ տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքները`
1) որոնց արդյունքում ֆինանսական բուրգում ներգրավվել է խոշոր չափերով
գումար կամ գույք,
2) որոնք անձանց, կազմակերպություններին կամ պետությանը պատճառել
են խոշոր չափի վնաս,
3) որոնք կատարվել են պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով`
պատժվում են ազատազրկմամբ՝ երկուսից հինգ տարի ժամկետով` գույքի
բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ
որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը
երկու տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները`
1) որոնց արդյունքում ֆինանսական բուրգում ներգրավվել է առանձնապես
խոշոր չափերով գումար կամ գույք,
2) որոնք անձանց, կազմակերպություններին կամ պետությանը պատճառել
են առանձնապես խոշոր չափի վնաս,
3) որոնք կատարվել են կազմակերպված խմբի կողմից`
պատժվում են ազատազրկմամբ` հինգից ութ տարի ժամկետով` գույքի
բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ
որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք
տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
4. Սույն հոդվածի իմաստով՝ ֆինանսական բուրգը գույքի ներգրավմանն
ուղղված գործունեություն է (բացառությամբ հատուկ թույլտվության (լիցենզիայի)
հիման վրա իրականացվող լիցենզավորման ենթակա գործունեության), որով
գույք

ներդրող

կամ

ֆինանսական

բուրգում

առաջարկվող

գույքի

կամ

ծառայության դիմաց վճարում կատարող անձանց առաջարկվող նյութական
օգուտը պայմանավորվում է բացառապես նոր ներդրողների ներգրավումից
ստացված գույքի հաշվին` առանց նշված գույքը իրական ձեռնարկատիրական
գործունեության մեջ օգտագործելու մտադրության:
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5. Սույն հոդվածում խոշոր չափ և խոշոր գույքային վնաս է համարվում
հանցագործության
պահին
սահմանված
նվազագույն
աշխատավարձի
երկուհազարապատիկից տասնհինգհազարապատիկը չգերազանցող գումարը,
իսկ առանձնապես խոշոր չափ և առանձնապես խոշոր գույքային վնաս է
համարվում հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնհինգհազարապատիկը գերազանցող գումարը:
6. Սույն հոդվածում գույքային վնասի հաշվարկման համար հիմք է
հանդիսանում բուրգում ներգրավված բոլոր անձանց, այդ թվում՝ կազմակերպություններին, ինչպես նաև պետությանը պատճառված միասնական վնասը:
7. Ֆինանսական բուրգը կամ դրա մի մասը ստեղծող, կազմակերպող կամ
ղեկավարող անձն ազատվում է սույն հոդվածով սահմանված քրեական
պատասխանատվությունից, եթե այդ մասին կամովին հայտնել է քրեական
հետապնդման մարմիններին, նպաստել է ֆինանսական բուրգի գործունեության
խափանմանը և հատուցել է ֆինանսական բուրգի՝ իր կողմից ստեղծված,
կազմակերպված կամ ղեկավարվող մասի գործունեության հետևանքով պատճառված վնասները,
պարունակում:»:

եթե

նրա

գործողություններն

այլ

հանցակազմ

չեն

Հոդված 7. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող օրը:
2. Այն դատապարտյալների, որոնց պատիժը կրելուց պայմանական
վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ
պատժատեսակով փոխարինելու իրավական հնարավորությունը ծագել է մինչև
2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ը և չի քննարկվել պատիժը կրելուց պայմանական
վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով
փոխարինելու հարցերով անկախ հանձնաժողովի կողմից, պատիժը կրելուց
պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ
պատժատեսակով փոխարինելու հարցը դատարանը քննում է պատիժը
կատարող հիմնարկի վարչակազմի զեկույցի հիման վրա:
3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքում հարցի դատական
քննության վրա տարածվում են սույն օրենքի կարգավորումներն այնքանով,
որքանով դրանք իրենց էությամբ կիրառելի են:
4. Այն դատապարտյալների, որոնց պատիժը կրելուց պայմանական
վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի ﬔղմ պատժատեսակով փոխարինելու իրավական հնարավորությունը ծագելու է 2018
թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո, պատիժը կրելուց պայմանական վաղա-
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ժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի ﬔղմ պատժատեսակով
փոխարինելու հարցը քննարկվում է սույն օրենքով սահմանված կարգով:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 13
Ստեփանակերտ
ՀՕ-32-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 27-ին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆUԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի քրեական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 28-րդ
հոդվածի 1-ին մասը «վերաբերյալ գործերը» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև
ցանկացած այլ քրեական գործեր, եթե, դրանց փաստական հանգամանքներով
պայմանավորված, առկա է բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննություն
ապահովելու անհրաժեշտություն» բառերով:
Հոդված 2. Օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 2-րդ մասում՝
1) 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«7) հսկող դատախազի որոշումների և ցուցումների վերաբերյալ քննիչի
գրավոր առարկությունները ստանալու պահից յոթնօրյա ժամկետում որոշմամբ
մերժել այդ առարկությունները՝ հսկող դատախազի որոշումը կամ ցուցումը
թողնելով ուժի մեջ, կամ վերացնել հսկող դատախազի որոշումը կամ ցուցումը՝
առարկությունը ճանաչելով հիմնավորված.».
2) 13-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«13) վերացնել հետաքննության մարմնի կամ քննիչի անօրինական կամ
անհիմն որոշումները.»:
Հոդված 3. Օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 4-րդ մասում՝
1) 26-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«26) հսկող դատախազի գրավոր ցուցումների կամ որոշումների վերաբերյալ
գրավոր առարկություններ ներկայացնել վերադաս դատախազին՝ չկասեցնելով
դրանց կատարումը.».
2) 27-րդ կետի «նախաքննությունն ավարտելու կամ գործի վարույթը
կարճելու» բառերը փոխարինել «բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ
կիրառելու վարույթ հարուցելու կամ նախաքննությունն ավարտելու» բառերով,
իսկ «դրանք առանց կատարելու բողոքարկել վերադաս դատախազին» բառերը՝
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«անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան եռօրյա ժամկետում դրանց վերաբերյալ գրավոր
առարկություններ ներկայացնել վերադաս դատախազին՝ առանց այդ ցուցումները
կատարելու» բառերով:
Հոդված 4. Օրենսգրքի 185-րդ հոդվածում`
1) 2-րդ մասի «Բաց թողնված» բառերը փոխարինել «Իր կողմից բաց թողնված»
բառերով, իսկ «շահագրգիռ անձը միջնորդությամբ կամ խնդրանքով դիմում է»
բառերը՝ «դիմողը, տուժողը, քաղաքացիական հայցվորը, նրանց օրինական
ներկայացուցիչները կամ ներկայացուցիչները, կասկածյալը, մեղադրյալը, նրանց
օրինական ներկայացուցիչները, պաշտպանը, քաղաքացիական պատասխանողը
կամ նրա ներկայացուցիչը միջնորդությամբ կամ խնդրանքով դիմում են»
բառերով.
2) 3-րդ մասից հանել «՝ շահագրգիռ անձի միջնորդությամբ» բառերը.
3) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«4. Բաց թողնված ժամկետը վերականգնելուց հետաքննության մարմնի կամ
քննիչի հրաժարումը կարող է բողոքարկվել հսկող դատախազին: Բաց թողնված
ժամկետը վերականգնելուց հսկող դատախազի հրաժարումը կարող է
բողոքարկվել վերադաս դատախազին: Բաց թողնված ժամկետը վերականգնելուց
դատարանի հրաժարումը կարող է բողոքարկվել վերադաս դատարան:»:
Հոդված 5. Օրենսգրքի 191-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ
3-5-րդ մասերով.
«3. Այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է ստանալ նշանակված փորձաքննության
եզրակացությունը և առանց այդ փորձաքննության եզրակացությունը ստանալու
հնարավոր չէ լուծել հանցագործության մասին հաղորդման կապակցությամբ
քրեական գործ հարուցելու կամ քրեական գործ հարուցելը մերժելու հարցը, ապա
հետաքննության մարմնի կամ քննիչի պատճառաբանված միջնորդության հիման
վրա սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված ժամկետը հսկող դատախազի որոշմամբ
կարող է երկարացվել ևս մինչև 20 օր ժամկետով: Երկարացված ժամկետի
ընթացքում այլ դատավարական գործողություններ կատարվել չեն կարող,
բացառությամբ այնպիսի գործողությունների, որոնք ուղղված են փորձագետի
գրավոր միջնորդության բավարարմանը, առանց որոնց հնարավոր չէ
փորձաքննություն կատարելը կամ պատշաճ փորձաքննություն իրականացնելը:
4. Հետաքննության մարմինը կամ քննիչը պարտավոր է սույն հոդվածի 1-ին
մասում նշված ժամկետը երկարացնելու մասին միջնորդությունը, ինչպես նաև
նյութերը հսկող դատախազին ներկայացնել այդ ժամկետը լրանալու օրվանից
առնվազն երկու օր առաջ: Միջնորդությունը մերժելու կամ մասնակի բավարարելու դեպքում դատախազը կայացնում է պատճառաբանված որոշում: Ընդ որում,
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միջնորդությունը մերժելու մասին որոշման հետ միաժամանակ դատախազը
հետաքննության մարմնին կամ քննիչին գրավոր ցուցում է տալիս քրեական գործ
հարուցելու կամ քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին:
5. Եթե հետաքննության մարմնի կամ քննիչի միջնորդությունը ստանալու
պահից

երկօրյա

ժամկետում

հսկող

դատախազն

այդ

միջնորդության

կապակցությամբ որևէ որոշում չի կայացնում, ապա այն համարվում է
բավարարված:»:
Հոդված 6. Օրենսգրքի 202-րդ հոդվածում`
1) 1-ին մասի «356-րդ» բառը փոխարինել «356.1-ին» բառով.
2) 2-րդ մասի «197-րդ,» բառից հետո լրացնել «197.1-րդ,» բառը.
3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11-րդ մաս.
«11. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին
և սույն օրենսգրքի 56-րդ, 57-րդ գլուխներին համապատասխան ձևակերպված`
քրեական գործերով իրավական օգնություն ցույց տալու մասին հարցումները
նախաքննության մարմինները կատարում են սույն հոդվածով նախատեսված
քննչական ենթակայությանը համապատասխան:
Սույն հոդվածով չսահմանված քննչական ենթակայության դեպքում
հարցման կատարման ենթակայության հարցը որոշում է դատախազը:»:
Հոդված 7. Օրենսգրքի 209-րդ հոդվածում՝
1) 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«5. Նախաքննության ժամկետը քննիչի պատճառաբանված միջնորդության
հիման վրա երկարացնում է հսկող դատախազը՝ միջնորդությունը լրիվ կամ
մասնակիորեն բավարարելու վերաբերյալ որոշում կայացնելով: Նախաքննության
ժամկետի մասնակի երկարացումը ենթակա է պատճառաբանման: Նախաքննության ժամկետը յուրաքանչյուր դեպքում կարող է երկարացվել մինչև երկու ամիս
ժամանակով:».
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին մաս.
«5.1. Նախաքննության ժամկետը երկարացնելու մասին քննիչի միջնորդությունը մասնակիորեն բավարարելու դեպքում հսկող դատախազն իրավասու է
ցուցում տալու քննիչին քրեական գործով վարույթը կասեցնելու կամ բժշկական
բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու համար քրեական գործը դատարան
ուղարկելու կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու վերաբերյալ՝ քննիչին
տրամադրելով մինչև 15-օրյա ժամկետ, իսկ մեղադրական եզրակացություն
կազմելու ցուցում տալու դեպքում քննիչին կարող է տրամադրվել մինչև երկու
ամիս ժամկետ:
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Այդ դեպքում դատախազի կողմից սահմանված ժամկետի ընթացքում
քննչական գործողությունների կատարումն արգելվում է, բացառությամբ սույն
օրենսգրքի 278-րդ հոդվածի հիման վրա կատարվող քննչական գործողությունների:».
3) 6-րդ մասի «որոշումը» բառը փոխարինել «միջնորդությունը» բառով, իսկ
«երեք» բառը՝ «չորս» բառով:
Հոդված 8. Օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«2. Ուսումնասիրելով ստացված գործը կամ նյութը՝ դատական կազմն իր
որոշմամբ այն նշանակում է դատական նիստում քննության:»:
Հոդված 9.

Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 446.1-ին

հոդվածով՝
«Հոդված 446.1. Տուգանքը հանրային աշխատանքներով փոխարինելը
1. Դատարանը տուգանքը կամ տուգանքի չվճարված մասը փոխարինում է
հանրային աշխատանքներով տուգանքը վճարելու անհնարինության, ինչպես նաև
տուգանքը վճարելուց չարամտորեն խուսափելու դեպքերում:
2. Տուգանքը կամ տուգանքի չվճարված մասը հանրային աշխատանքներով
փոխարինելու հարցը դատարանի կողմից քննվում է պատիժն ի կատար ածող
մարմնի կամ դատապարտյալի միջնորդությամբ:
3. Տուգանքի վճարման անհնարինության հանգամանքի ապացուցման բեռը
կրում է դատապարտյալը:
4. Դատարանը տուգանքը վճարելու անհնարինությունը կամ այն վճարելուց
չարամտորեն խուսափելը որոշում է` հաշվի առնելով տուգանքը հանրային
աշխատանքներով փոխարինելու վերաբերյալ ներկայացված միջնորդությունը,
տուգանքը չվճարելու վերաբերյալ դատապարտյալի կամ նրա փաստաբանի
բացատրությունները և ներկայացված փաստաթղթերը:»:
Հոդված 10. Օրենսգրքի 449-րդ հոդվածում՝
1) 1-ին մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«1. Պատիժը կատարող հիմնարկի ղեկավարը Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
նախատեսված դեպքում և կարգով դատապարտյալին պատիժը կրելուց
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պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ
պատժատեսակով փոխարինելու հարցը ներկայացնում է դատարան:».
2) 2-րդ մասի՝
ա. «վերաբերյալ միջնորդագրի» բառերը հանել,
բ. «որոշում ընդունելու» բառերը փոխարինել «դատական ակտն օրինական
ուժի մեջ մտնելու» բառերով,
գ. «անց» բառից հետո լրացնել «, իսկ ցմահ ազատազրկման դատապարտված
անձանց դեպքում՝ երեք տարի անց» բառերը:
Հոդված 11. Օրենսգրքի 453-րդ հոդվածում՝
1) 1-ին մասի «մասնակցությամբ» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ
սույն օրենսգրքի 450-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքի» բառերը.
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-3.6-րդ մասեր.
«3.1. Դատապարտյալին պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ
ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու
հարցը դատարանի կողմից միանձնյա կարգով քննվում է պատիժը կատարող
հիմնարկի ղեկավարի միջնորդագիրը կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 8-րդ մասով
նախատեսված դատապարտյալի բողոքը ստանալու պահից տասն օրվա
ընթացքում՝ այդ մասին պատշաճ ծանուցելով դատապարտյալին, դատախազին,
տուժողին (տուժողի իրավահաջորդին), քրեակատարողական մարմնին և
պատիժը կատարող հիմնարկին:
3.2. Դատարանում դատապարտյալին պատիժը կրելուց պայմանական
վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցի քննությանը պարտադիր մասնակցում են`
1) դատախազը.
2) դատապարտյալը և նրա փաստաբանը, եթե դատապարտյալը փաստաբան
ունի.
3) քրեակատարողական մարմնի ներկայացուցիչը.
4) պատիժը կատարող հիմնարկի ներկայացուցիչը:
3.3. Հարցի քննությանը կարող է մասնակցել նաև տուժողը (տուժողի
իրավահաջորդը կամ տուժողի ներկայացուցիչը), սակայն պատշաճ ծանուցված
տուժողի (տուժողի իրավահաջորդի, տուժողի ներկայացուցչի) չներկայանալն
արգելք չէ հարցի քննության համար:
3.4. Դատապարտյալին պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ
ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու
հարցի քննությունն անցկացվում է դռնբաց դատական նիստում: Քննությունն
սկսվում է քրեակատարողական մարմնի ներկայացուցչի կողմից զեկույցը
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հրապարակելով: Այնուհետև դատարանը լսում է դատախազի դիրքորոշումը,
ապա դատապարտյալին կամ նրա փաստաբանին, եթե դատապարտյալը
փաստաբան ունի:
3.5. Դատապարտյալին պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ
ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու
հարցի քննության արդյունքում դատարանը որոշում է կայացնում`
1) դատապարտյալին պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ
պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու մասին, կամ
2) պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելը կամ պատժի չկրած
մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելը մերժելու մասին:
3.6. Դատարանի որոշումն այն կայացնելու պահից եռօրյա ժամկետում
ուղարկվում է դատապարտյալին, դատախազին, տուժողին, քրեակատարողական
մարմին և պատիժը կատարող հիմնարկ:».
3) 4-րդ մասի`
ա. «Պատժից» բառից առաջ լրացնել «Կարգապահական գումարտակում
պատիժը կրողների նկատմամբ» բառերով,
բ. «ուղղիչ հիմնարկի վարչակազմի կամ» բառերը հանել:
Հոդված 12. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող օրը:
2. Այն դատապարտյալների, որոնց պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով
փոխարինելու իրավական հնարավորությունը ծագել է մինչև 2018 թվականի
սեպտեմբերի 1-ը և չի քննարկվել պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ
ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու
հարցերով անկախ հանձնաժողովի կողմից, պատիժը կրելուց պայմանական
վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցը դատարանը քննում է պատիժը կատարող
հիմնարկի վարչակազմի զեկույցի հիման վրա:
3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքում հարցի դատական
քննության վրա տարածվում են սույն օրենքի կարգավորումներն այնքանով,
որքանով դրանք իրենց էությամբ կիրառելի են:
4. Այն դատապարտյալների, որոնց պատիժը կրելուց պայմանական
վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի ﬔղմ
պատժատեսակով փոխարինելու իրավական հնարավորությունը ծագելու է
2018 թվականի

սեպտեմբերի

1-ից հետո, պատիժը
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կրելուց պայմանական

վաղաժամկետ
ազատելու
կամ
պատժի չկրած
մասն ավելի
ﬔղմ
պատժատեսակով փոխարինելու հարցը քննարկվում է սույն օրենքով
սահմանված կարգով:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 13
Ստեփանակերտ
ՀՕ-33-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 28-ին

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2010-2012 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ
ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաստատել պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների
ծրագրի կատարման 2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունը (կցվում է):

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 13
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2010-2012 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.1

Պետական

գույքի

մասնավորեցման

ծրագրի

կատարման

մասին

սույն

հաշվետվությունը (այսուհետ` Հաշվետվություն) ներկայացվում է «Պետական գույքի
մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 9-րդ հոդվածի համաձայն:
Հաշվետվությունն ընդգրկում է 2017 թվականի օրացուցային տարին (այսուհետ`
հաշվետու ժամանակաշրջան):
Հաշվետու ժամանակաշրջանում գործողության մեջ է եղել «Պետական գույքի
մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքը (այսուհետ` Ծրագիր):
Օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Եթե Ծրագրի գործողության ժամկետը լրանալուց
հետո նոր Ծրագիր չի ընդունվում, ապա շարունակում է գործել նախորդ Ծրագիրը»:
Ծրագրի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «Մասնավորեցման նախորդ Ծրագրերի
ցանկերում չընդգրկված, ինչպես նաև ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված «փոքր»,
անավարտ շինարարության և կիսավեր օբյեկտները համարվում են սույն Ծրագրի մաս և
ենթակա են մասնավորեցման Օրենքով սահմանված ձևերով»:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման նոր Ծրագիր չի ընդունվել,
Ծրագրում լրացումներ և փոփոխություններ չեն կատարվել:
Պետական գույքի սեփականաշնորհման գործընթացն իրականացվել է Օրենքի,
Ծրագրի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի
նոյեմբերի 26-ի N 511 որոշմամբ հաստատված
«Պետական գույքի կառավարման
հայեցակարգի», պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության որոշումների և պետական գույքի կառավարումն
իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարի՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության
աշխատակազմի
ղեկավար-նախարարի,
այնուհետև
Արցախի
Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
հրամանների համաձայն:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում Արցախի Հանրապետության կառավարության
իրականացրած միջոցառումներն ուղղված են եղել Ծրագրով սահմանված նպատակների
իրագործմանը: Մասնավորապես, շարունակվել է մասնավորեցման, դրա ձևերի
ընտրության այն քաղաքականությունը, որը հնարավորություն է տալիս ընկերությունները
ռազմավարական
ներդրողներին
մասնավորեցմամբ
ապահովել
առավելագույն
ներդրումների իրականացումն ու արտադրողականության և շահութաբերության
բարձրացման խթանումը:
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով ոչ ֆինանսական ակտիվների
օտարումից (մասնավորեցումից) հաշվետու ժամանակաշրջանի համար մուտքերը
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սահմանվել են 20 000 000 ՀՀ դրամ, ինչն ապահովելու նպատակով Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունը
(այսուհետ՝ Նախարարություն) իրեն վերապահված գործառույթների շրջանակում
կատարած աշխատանքով արձանագրել է հետևյալ կատարողականը.
1) պետական անշարժ գույքի և հողամասի մասնավորեցման գործարքներից, ինչպես
նաև նախկինում կնքած մասնավորեցման պայմանագրերով սահմանված տարաժամկետ
վճարումներից Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե մուտքագրվել է 4 310 060 ՀՀ
դրամ.
2) պետական անշարժ և շարժական գույքի ու հողամասի օտարման գործարքներից,
ինչպես նաև նախկինում կնքած առուվաճառքի պայմանագրերով սահմանված
տարաժամկետ վճարումներից Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե մուտքագրվել է 14 914 815 ՀՀ դրամ:
Այսպիսով, հաշվետու ժամանակաշրջանում ոչ ֆինանսական ակտիվների
օտարումից՝ մասնավորեցման և օտարման գործարքներից Արցախի Հանրապետության
պետական բյուջե ընդհանուր առմամբ մուտքագրվել է 19 224 875 ՀՀ դրամ կամ սահմանված
պլանի 96,1 տոկոսը:
Նշված մուտքերում ներառված են պայմանագրային պարտավորությունները ոչ
պատշաճ կատարած սուբյեկտների մասով հաշվարկված 970 000 ՀՀ դրամ տուգանքները:
Փակ բաժնետիրական ընկերությունների սեփականությունը հանդիսացող գույքի
օտարման գործարքներից առաջացած 4 054 192 ՀՀ դրամ գումարը, համաձայն գործող
օրենսդրության պահանջների, ամբողջությամբ փոխանցվել է սեփականատերերին:
2. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
2.1. ՑԱՆԿՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրում մնացած 14 ընկերություններից երեքը
պատկանում են էներգետիկայի, յոթը՝ կոմունալ տնտեսության, մեկը՝ ճանապարհաշինության, մեկը՝ շինանյութի արտադրության, մեկը՝ նյութատեխնիկական մատակարարման ոլորտներին և մեկը՝ այլ ոլորտի:
Էներգետիկայի ոլորտում գործող նշված ընկերություններից երկուսի վերաբերյալ մի
շարք պոտենցիալ գնորդների կողմից ներկայացվել են մասնավորեցման հայտեր:
2.2. «ՓՈՔՐ» ԵՎ ԿԻՍԱՎԵՐ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ
Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի անհատույց տրամադրման ձևով
մասնավորեցվել է մեկ կիսավեր օբյեկտ, որի գնահատված արժեքը կազմել է 11 900 000 ՀՀ
դրամ: Օբյեկտի զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ 0,7677 և 0,2607 հա
մակերեսներով հողամասերը մասնավորեցման սուբյեկտին են օտարվել 328 060 ՀՀ դրամ
կադաստրային արժեքով, որն ամբողջությամբ մուտքագրվել է պետական բյուջե:
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Կնքված մասնավորեցման պայմանագրով գնորդի պարտավորությունները հետևյալն
են.
մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 30-ը՝
1) 12 000 000 ՀՀ դրամի չափով ներդրում, կամ մասնավորեցված գույքի գնահատված
արժեքի 100,8 տոկոսը, այդ թվում` 8 000 000 ՀՀ դրամի չափով ներդրում հաշվետու ժամանակաշրջանում.
2) երկու նոր աշխատատեղերի ստեղծում:
2.3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ
Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրի ցանկում ընդգրկված ընկերություններից
մասնավորեցվել են երկու գործող փակ բաժնետիրական ընկերություններ, որոնց
ընդհանուր գնահատված արժեքը կազմել է 9 637 006 273 ՀՀ դրամ: Հաշվի առնելով
շուկայում տվյալ ընկերությունների զբաղեցրած դիրքը, դրանց գործունեության
ռազմավարական նշանակությունը և ելնելով առավելագույն ներդրումներ ապահովելու
անհրաժեշտությունից՝ մասնավորեցման ձև է ընտրվել մրցույթը: Մասնավորեցման
մրցույթներում
հաղթող
ճանաչված
գնորդներն
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության որոշումներով սահմանված մրցութային պայմանների համաձայն
ստանձնել են հետևյալ պայմանագրային պարտավորությունները.
- 4 205 000 000 ՀՀ դրամի չափով ներդրում կամ գնահատված արժեքի 43,6 տոկոսը, այդ
թվում՝ 431 000 000 ՀՀ դրամը հաշվետու ժամանակաշրջանում,
- մասնավորեցման պայմանագրի կնքման պահին սահմանված աշխատավարձի
ֆոնդի պահպանում մեկ տարվա ընթացքում,
- գործող սակագների պահպանում հետմասնավորեցման երեք տարվա ընթացքում:
Նույն որոշումներով կնքված մասնավորեցման պայմանագրերով գնորդներին է
փոխանցվել նաև մասնավորեցված ընկերությունների պարտավորությունների մարման
պարտականությունը, որոնց ընդհանուր չափը կազմում էր 21 036 416 700 ՀՀ դրամ:
Ընկերությունների և կիսավեր օբյեկտների մասնավորեցման մասին տեղեկությունները ներկայացված են Աղյուսակ N 1-ում:
2.4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրի ցանկում ընդգրկված Մարտակերտի
«Գիտակ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ինչպես նաև նախորդ Ծրագրի ցանկում
ընդգրկված Ասկերանի, Հադրութի և Մարտակերտի բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային ընկերությունները գտնվում էին լուծարման ընթացքում:
2.5. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ
Պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացի արդյունավետությունը պայմանավորված է մասնավորեցման (օտարման) սուբյեկտների ստանձնած պարտավորությունների
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պատշաճ կատարմամբ, ինչը մշտապես դիտարկվում և վերահսկվում է Նախարարության
կողմից:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել է վերահսկողության ներքո գտնվել
14 մասնավորեցման (օտարման) սուբյեկտների ստանձնած պարտավորությունների
կատարման ընթացքը, որոնց ընդհանուր ներդրումների և սոցիալական երաշխիքների
ապահովումը կազմել է համապատասխանաբար 1 711 500 000 ՀՀ դրամ և 101 աշխատատեղ:
Նույն ժամանակահատվածում Նախարարության վերահսկողությունից հանվել են
թվով հինգ մասնավորեցման (օտարման) սուբյեկտներ, որոնցից երեքը՝ պայմանագրային
պարտավորությունների ժամկետն ավարտվելու և դրանք ամբողջությամբ կատարելու,
մեկը՝ պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու, երկկողմանի համաձայնությամբ պայմանագիրը լուծելու և մասնավորեցված օբյեկտի նկատմամբ պետության
սեփականության իրավունքը վերականգնելու, մեկն էլ դատական կարգով պետության
սեփականության իրավունքը առոչինչ ճանաչելու ու մասնավորեցման գործարքը
չեղարկելու և օբյեկտն այլ սեփականատերին փոխանցելու հիմքով:
Վերահսկողությունից հանված վերոհիշյալ սուբյեկտների ընդհանուր պայմանագրային պարտավորությունները ներդրումների մասով կազմել են 337 500 000 ՀՀ դրամ, իսկ
սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով՝ 21 աշխատատեղ: Փաստացի կատարողականը կազմել է 314 430 984 ՀՀ դրամ և 17 աշխատատեղ կամ ստանձնածի համապատասխանաբար 93,2 և 80,9 տոկոսը:
Ներդրումների և սոցիալական երաշխիքների թերակատարման պատճառ է
հանդիսացել «Ռաֆո» և «Մալու» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կողմից համապատասխանաբար 27 079 000 և 5 409 800 ՀՀ դրամ ներդրումների չկատարումը ու վեց աշխատատեղերի չապահովումը:
Պայմանագրային պարտավորություններն ավարտած և վերահսկողությունից հանված
մասնավորեցման սուբյեկտների մասին տեղեկությունները ներկայացված են Աղյուսակ N2ում:
Միևնույն ժամանակ Նախարարության կողմից ստուգվել է հաշվետու ժամանակաշրջանի համար պարտավորություններ ստանձնած թվով ինը սուբյեկտների
աշխատանքների կատարման ընթացքը: Տվյալ սուբյեկտների ընդհանուր պարտավորությունները ներդրումների և սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով նույն
ժամանակահատվածի համար կազմել են համապատասխանաբար 502 000 000 ՀՀ դրամ և
10 աշխատատեղ, որոնցից երկուսի՝ «Նոր ուղի» (նախկին «Կովկաս») սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության՝ 28 000 000 ՀՀ դրամ և անհատ ձեռնարկատեր
«Թեյմուր Առուստամյան»-ի՝ 2 000 000 ՀՀ դրամ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար
ստանձնած ներդրումային պարտավորություններից համապատասխանաբար

20 659 900

և 1 800 000 ՀՀ դրամի չափով աշխատանքները կատարվել են (գերակատարվել են) նախորդ
ժամանակաշրջաններում:
Արձանագրված ընդհանուր կատարողականը հետևյալն է.
1) ներդրումներ՝ 549 092 983 ՀՀ դրամ կամ ստանձնածի 109,4 տոկոսը,
2) աշխատատեղեր՝ 10 աշխատատեղերի ստեղծում կամ ստանձնածի 100 տոկոսը:
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Հաշվետու ժամանակաշրջանում պայմանագրային պարտավորություններ ունեցող
մասնավորեցման (օտարման) սուբյեկտների վերաբերյալ արձանագրված կատարողականի
և թերացումների մասին տեղեկությունները՝ ըստ օբյեկտների և մասնավորեցման ձևերի,
ներկայացված են Աղյուսակ N 3-ում:
Հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ Նախարարության վերահսկողության ներքո
մնացել է 12 սուբյեկտների մասնավորեցման (օտարման) գործերի ընթացքը, որոնց
ստանձնած ընդհանուր պայմանագրային պարտավորությունները կազմել են՝
1) ներդրումներ՝ 5 571 000 000 ՀՀ դրամ,
2) սոցիալական երաշխիքներ՝ 82 աշխատատեղ:
2.6. ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ (ՕՏԱՐՄԱՆ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ
Պետական գույքի մասնավորեցման և օտարման գործառույթների մասով
Նախարարության կողմից և ընդդեմ Նախարարության դատարաններ հայցապահանջներ
չեն ներկայացվել:
Պայմանագրային պարտավորությունները չկատարած (ոչ պատշաճ կատարած) մեկ
սուբյեկտի` «Ռաֆո» սահմանափակ պատախանատվությամբ ընկերության հետ 2008
թվականի նոյեմբերի 13-ին կնքված պետական գույքի մասնավորեցման և գրավի N 984
պայմանագիրը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի
466-րդ և 468-րդ հոդվածների համաձայն, լուծվել է երկկողմանի գրավոր համաձայնագրով:
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Աղյուսակ N 1
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԻՍԱՎԵՐ
ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԻ

1

2

3

4

5

6

7

8

ժամկետները

Ներդրումների կատարման

Մուծված է պետական բյուջե

թյան չափը

Գնորդին փոխանցված

ընկերության պարտավորու-

գնահատված արժեքը

Օբյեկտի (բաժնետոմսերի)

Մասնավորեցման ձևը

և թվագրությունը

ԼՂՀ կառավ. որոշման համարը

անվանումը և հասցեն

Օբյեկտի (ընկերության)

Հ/հ

Ծածկագիրը

ՀՀ դրամ

9

Ներդրումային

Սոցիալական

պարտավորությունները

երաշխիքները
Գնորդի
անվա-

Այդ
Ընդամենը

թվում`
2017թ.

Ընդամենը

Այդ

նումը

թվում`
2017թ.

10

11

12

13

14

1,505,000,000

201,000,000

-

-

ՀՈԼԴԻՆԳ»

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
«Արցախգազ»
ՓԲԸ բաժնետոմ1

7088

սեր, ԱՀ ք.Ստե-

N 97-Ա

փանակերտ,

23.02.2017թ

մրցույթ

4,545,300,000

5,736,700,000

-

30.12.2017թ30.12.2021թ.

«ՋԻ ԷՄ
ՍՊԸ

Տիգրան Մեծի
նրբանցք N 28

ՄԻԱՎՈՐ-

«Արցախէներգո»

ՎԱԾ

ՓԲԸ բաժնետոմ2

7089

սեր, ԱՀ ք. Ստե-

N 372-Ա

փանակերտ,

30.05.2017թ.

մրցույթ

5,091,706,273

15,299,716,700

-

30.12.2017թ30.12.2021թ.

ԷՆԵՐԳԵ2,700,000,000

230,000,000

Ընդամենը՝

-

ՏԻԿ ԸՆԿԵՐՈՒ-

Սասունցի Դավթի
փողոց

-

ԹՅՈՒՆ»

N 64

ՓԲԸ
9,637,006,273

21,036,416,700
ԿԻՍԱՎԵՐ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

84

4,205,000,000

431,000,000

կատարման

ժամկետները

Ներդրումների

Մուծված է

պետական բյուջե

արժեքը

կադաստրային

թվում՝ հողամասի

Վաճառքի գինը (այդ

(այդ թվում՝

հողամասի արժեքը)

Գնահատված արժեքը

ձևը

Մասնավորեցման

համարը և

թվագրությունը

ԼՂՀ կառավ. որոշման

և հասցեն

Օբյեկտի անվանումը

Ծածկագիրը

Հ/հ

Ներդրումային

Սոցիալական

պարտավորությունները

երաշխիքները

Այդ
Ընդամենը

թվում`
2017թ.

Ընդամենը

Այդ
թվում`

3

8115

N 684-Ա

տույց

ԱՀ Քաշաթաղի

22.09.2017թ.

տրամա-

շրջան,

11,900,000

328,060

328,060

30.12.2017թ30.12.2018թ.

կան անձ
12,000,000

8,000,000

2

-

Արեգա
Պետրոս-

դրում

յան

գ. Այգեհովիտ
Ընդամենը՝

նումը

Ֆիզիկա-

Անհա-

կայան,

անվա-

2017թ.

N 87 ալրաղաց և
N 88 պոմպա-

Գնորդի

11,900,000

328,060

328,060
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12,000,000

8,000,000

2

Աղյուսակ N 2
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԵՎ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԱՆՎԱԾ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

1

2

4

5

6

7

Ներդրումային պարտավորությունները

Սոցիալական երաշխիքները

8

Ընդա-

Փաս-

մենը

տացի

9

10

11

Փաստացի

Գնորդի

Ընդամենը

րման ժամկետները

Ներդրումների կատա-

Մուծված է

պետական բյուջե

Վաճառքի գնի

մուծման ժամկետը

թվում՝ հողամասի

կադաստրային արժեքը)

Վաճառքի գինը (այդ

արժեքը)

(այդ թվում՝ հողամասի

/փոփոխություն

3

Գնահատված արժեքը

համարը և

թվագրությունը

ԼՂՀ կառավ. որոշման

անվանումը և հասցեն

Հ/հ

Օբյեկտի (ընկերության)

ՀՀ դրամ

12

անվանումը

13

ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ստեփանա-

«Ստեփանակերտի

կերտի կոն-

կոնդենսատորների
գործարան» ՓԲԸ
1

բաժնետոմսեր,ԱՀ
ք. Ստեփանակերտ,

դենսատորN 74-Ա
23.02.2012թ.

33,799,000 17,895,000

30.12.201230.12.2017թ.

17,895,000

30.12.2012թ30.12.2014թ.

52,000,000

52,604,234

6

8

ների գործարան» ՓԲԸ
աշխատա-

Առաքելյան փողոց

վորական

N 17ա

կոլեկտիվ

Ընդամենը՝

33,799,000 17,895,000

17,895,000

52,000,000

52,604,234

6

8

238,667,950

-

-

«ՓՈՔՐ» ԵՎ ԿԻՍԱՎԵՐ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

2

Կիսավեր շենք,

N 124-Ա

ԱՀ ք. Շուշի,

27.03.2007թ.

Ղազանչեցոց

/N375-Ա

փողոց N33

14.06.2014թ.

1,353,900

1,353,900 17.04.2007թ.

1,353,900

14.07.2014թ01.07.2016թ.

86

230,000,000

«Դղյակ»
ՍՊԸ

Ծանոթություն

14

Շենքեր և
շինություններ,
3

ԱՀ Մարտունու
շրջան, գ. Կարմիր
Շուկա

Երկկողմանի
N 658-Ա
30.09.2008թ.
/N 561-Ա

համաձայնա937,000

937,000

30.10.2008թ30.10.2009թ.

30.12.2011թ-

937,000

30.12.2013թ.

30,000,000

2,921,000

6

-

«Ռաֆո»
ՍՊԸ

03.08.2011թ.

գրով մասնավորեցման
պայմանագիրը
լուծարվել է
Պայմանագ-

4

Նախկին

րային պար-

պահեստի

տավորության

կիսավեր շենք,
ԱՀ ք. Ասկերան,

N 573-Ա
24.08.2013թ.

6,000,000

1,383,000

01.09.2013թ01.06.2014թ.

01.09.2013թ-

1,383,000

01.09.2015թ.

3,500,000

3,647,600

3

3

«Պատուհան» ՍՊԸ

Դանիելյան փողոց

ժամկետին
չկատարելու
համար
տուգանվել է

Ընդամենը՝

8,290,900

3,673,900

3,673,900

263.500,000

245,236,550

9

3

ՕՏԱՐՈՒՄ
Դատական

Քարի մշակման
արտադրամաս,
5

ԱՀ ք. Ստեփանակերտ, Մելիքավան

կարգով մասN 431-Ա
21.06.2012թ.

22,000,000 5,895,000

30.12.2012թ01.07.2015թ.

30.12.2012թ-

8,895,000

30.12.2014թ.

22,000,000

16,590,200

6

6

«Մալու»
ՍՊԸ

նավորեցման
գործարքը
ճանաչվել է

թաղամաս N 22

առոչինչ

Ընդամենը՝

22,000,000 5,895,000

8,895,000

22,000,000

16,590,200

6

6

Ամբողջը՝

64,089,900 27,463,900

30,463,900

337,500,000

314,430,984

21

17

87

Աղյուսակ N 3
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ
ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ (ՕՏԱՐՄԱՆ) ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ԵՎ
ԹԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ ԸՍՏ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԻ

6

Կատարողա-

երաշխիք-

կանը

9

Ընդամենը

ժանակաշրջանում

նակաշրջանի համար
Հաշվետու

Ընդամենը

Հաշվետու ժամա-

Ընդամենը

Հաշվետու

ժանակաշրջանում

Հաշվետու

ժամանակաշրջանի համար

ԼՂՀ կառավ. որոշման համարը և

ված սոցիալական

թվագրությունը /փոփոխությունը

Կատարողականը

ները

Ընդամենը

8

ներդրումների ծավալը

կատարման ժամկետը

7

Պարտավորությունների

հողամասի արժեքը)

Վաճառքի գինը (այդ թվում՝

արժեքը

5

Մասնավորեցման ձևը

4

Օբյեկտի (բաժնետոմսերի) գնահատված

անվանումը և հասցեն

3

Օբյեկտի (ընկերության)

2

Սահմանված

Մուծված է պետական բյուջե

1

Գնորդի անվանումը

Հ/հ

Ծածկագիրը

ՀՀ դրամ
Սահման-

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1,505,000,000

201,000,000

201,000,000

201,000,000

-

-

-

-

N 97-Ա
23.02.

ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
«Արցախգազ»

1

7088

«ՋԻ ԷՄ
ՀՈԼԴԻՆԳ»
ՍՊԸ

ՓԲԸ բաժնետոմսեր, ԱՀ ք. Ստեփանակերտ,

4,545,300,000

-

-

մրցույթ

30.12.2017թ30.12.2021թ.

Տիգրան Մեծ
նրբանցք N 28

88

2017թ.

«ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԷՆԵՐ2

7089

ԳԵՏԻԿ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ՓԲԸ

«Արցախէներգո»
ՓԲԸ բաժնետոմսեր, ԱՀ ք. Ստեփանակերտ,
Սասունցի

5,091,706,273

-

-

մրցույթ

30.12.2017թ30.12.2021թ.

N 372-Ա
2,700,000,000

230,000,000

230,000,000

230,000,000

4,205,000,000

431,000,000

431,000,000

431,000,000

15,000,000

5,000,000

5,000,000

10,000,000

-

-

3

-

-

30.05.
2017թ.

Դավիթ փողոց
N64

Ընդամենը՝

9,637,006,273

Վարչական շենք,
3

8113

«Երեք

ԱՀ ք. Հադրութ,

Եղբայր»

Ա. Մկրտչյան

ՍՊԸ

փողոց N 72 շենք, 2-

4,540,000

1,000,000

1,000,000

ուղղակի 30.12.2016թվաճառք

30.12.2018թ.

անհատույց

30.12.2016թ-

N 798-Ա
-

-

30.11.
2015թ.

րդ հարկ
Լողավազան, ԱՀ
4

8114

«ՀՐԱՏ»
ՍՊԸ

ք. Ստեփանակերտ,
Նաբերեժնայա

15,000,000

885,560

885,560

3-րդ նրբանցք

5

8115

N87 ալրաղաց և

կան անձ

N88 պոմպակայան,

Արեգա

ԱՀ Քաշաթաղի

Պետրոս-

շրջան,

յան

6

6273

Նախկին խանու-

ձեռնար-

թի կիսավեր շենք,

կատեր

ԱՀ Մարտա-

44,640,083

64,340,783

7

7

7

7

328,060

տույց

328,060

30.12.2017թ-

տրամա- 30.12.2018թ.

N 584-Ա
30.09.
2016թ.

անհա11,900,000

N 684-Ա
12,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

2

-

-

22.09.
2017թ.

դրում

գ. Այգեհովիտ

Անհատ

15,000,000

դրում

N 35/2գ
Ֆիզիկա-

տրամա- 30.12.2017թ.

30,000,000

N 693-Ա
22.10.
1,260,000

1,185,200

1,185,200

ուղղակի 01.09.2015թ-

2,000,000

206,000

4,009,000

3

3

3

3

կերտի

Առուս-

շրջան,

27.10.

տամյան

գ. Առաջաձոր

2016թ.
32,700,000

3,398,820

01.09.2017թ.

4,000,000

Թեյմուր

Ընդամենը՝

վաճառք

2014թ.

3,398,820

61,000,000

30,000,000

57,846,083

86,349,783

15

10

10

10

8,000,000

45,409,900

93,648,397

10

-

-

-

/ N 653-Ա

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ
Վարչական շենք, և
7

9006

«ՇինվերՊլյուս»

շինություններ, ԱՀ
ք. Ստեփանակերտ,

ՍՊԸ

Նաբերեժնայա փողոց

67,700,000

12,664,770

12,664,770

ուղղակի 30.12.2015թվաճառք

30.12.2019թ.

N20/1

89

40,000,000

N 793-Ա
26.11.
2014թ.

Նախկին երկաթ«Նոր-Ուղի»
8

7182/2

(նախկին
«Կովկաս»
ՍՊԸ) ՍՊԸ

N 89-Ա

բետոնե արտադրա-

06.03.

մասի շենքեր և
շինություններ,
ԱՀ ք. Ստեփանա-

19,100,000

3,000,950

3,000,950

ուղղակի 30.12.2012թվաճառք

30.12.2018թ.

40,000,000

28,000,000

9,837,000

30,496,900

14

-

-

-

կերտ, Բաղրամյան

/N393-Ա
07.06.
2017թ.

փողոց N 10/1
Ընդամենը՝

2012թ.

86,800,000

15,665,720

15,665,720

80,000,000

36,000,000

55,246,900

124,145,297

24

ՕՏԱՐՈՒՄ
N 639-Ա

Անհատ ձեռ- Ոչ բնակելի տարածք,
նարկատեր
9

-

19.09.

ԱՀ ք. Ստե-

Վաղարշակ

փանակերտ,

Արզուման-

Ն. Ստեփանյան

յան

փողոց N9/25

Ընդամենը՝
Ամբողջը՝

22,000,000

11,000,000

11,000,000

ուղղակի 30.12.2014թվաճառք

30.12.2019թ.

20,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5

-

-

-

2013թ.
/N 261-Ա
19.04.
2017թ.

11,000,000

11,000,000

20,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5

0

0

0

9,778,506,273 30,064,540

22,000,000

30,064,540

4,366,000,000

502,000,000

549,092,983

646,495,080

44

10

10

10

90

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 27-ին

«ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հանրակրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության 2009 թվականի դեկտեմբերի 23-ի ՀՕ-2-Ն օրենքի 38-րդ
հոդվածի 5-րդ մասում «2018» թիվը փոխարինել «2020» թվով:
Հոդված

2.

Սույն

օրենքն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 13
Ստեփանակերտ
ՀՕ-35-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2018 թվականի
հունիսի 27-ին
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
ԳԼՈՒԽ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 1. Դատախազությունը
1. Արցախի Հանրապետության դատախազությունը (այսուհետ՝ նաև
դատախազություն) միասնական համակարգ է, որը ղեկավարում է Արցախի
Հանրապետության
գլխավոր դատախազը
(այսուհետ՝ նաև գլխավոր
դատախազ):
2. Դատախազությունն Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ (այսուհետ՝ նաև Սահմանադրություն) իրեն վերապահված
լիազորություններն իրականացնում է դատախազների, իսկ սույն օրենքով
նախատեսված բացառիկ դեպքերում՝ քննիչների միջոցով:
Հոդված 2. Դատախազության մասին օրենսդրությունը
1. Դատախազության լիազորությունները սահմանվում են Սահմանադրությամբ:
2. Դատախազության կազմավորման և
սահմանվում է սույն օրենքով և այլ օրենքներով:

գործունեության

կարգը

Հոդված 3. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները
1. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են՝
1) դատախազ՝ գլխավոր դատախազը, նրա տեղակալները, զինվորական
դատախազը, Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանների դատախազները, կայազորների զինվորական դատախազները, գլխավոր դատախազության ավագ
դատախազներն ու դատախազները, գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները (բացառությամբ հատուկ
քննչական բաժնի պետի), Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանների դատախազների տեղակալները, զինվորական դատախազի տեղակալները, կայազորների
զինվորական
գլխավոր դատախազության

դատախազների
կառուցվածքային

տեղակալները,
ստորաբաժանումների

կազմում գործող ավագ դատախազներն ու դատախազները, Ստեփանակերտ
քաղաքի, շրջանների և կայազորների զինվորական դատախազությունների
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ավագ դատախազներն ու դատախազները, զինվորական կենտրոնական դատախազության ավագ դատախազներն ու դատախազները.
2) քննիչ` հատուկ քննչական բաժնի պետը, հատկապես կարևոր
գործերի ավագ քննիչը և հատկապես կարևոր գործերի քննիչը.
3) դատախազություն` Արցախի
Հանրապետության գլխավոր
դատախազությունը, զինվորական կենտրոնական դատախազությունը,
Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանների դատախազությունները, կայազորների
զինվորական դատախազությունները.
4) դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանում՝ գլխավոր
դատախազության կազմում գործող վարչություն և բաժին.
5) դատախազական ակտ՝ որոշում,
միջնորդագիր, հանձնարարական, ցուցում:

հրաման,

կարգադրություն,

Հոդված 4. Դատախազության լիազորությունները
1. Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան՝
դատախազությունն օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով՝
1) հարուցում է քրեական հետապնդում.
2) հսկողություն է իրականացնում մինչդատական քրեական վարույթի
օրինականության նկատմամբ.
3) դատարանում պաշտպանում է մեղադրանքը.
4) բողոքարկում է դատարանների վճիռները, դատավճիռները և
որոշումները.
5) հսկողություն է իրականացնում պատիժների և հարկադրանքի այլ
միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ.
6) օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում իրականացնում է
մինչդատական քրեական վարույթ:
2. Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան՝
դատախազությունն օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում և կարգով
պետական շահերի պաշտպանության հայց է հարուցում դատարան:
ԳԼՈՒԽ 2
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հոդված 5. Դատախազության գործունեության հրապարակայնությունը
1. Դատախազությունը հանրությանը տեղեկացնում է իր իրականացրած
գործունեության մասին այնքանով, որքանով դա չի խախտում մարդու և
քաղաքացու իրավունքները, ազատությունները և օրինական շահերը, ինչպես
նաև պետական և օրենքով պաշտպանվող այլ գաղտնիքների պահպանությունը:
2. Գլխավոր դատախազը յուրաքանչյուր տարի՝ մինչև ապրիլի 1-ը,
Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողով (այսուհետ՝ Ազգային ժողով) և
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Արցախի Հանրապետության Նախագահին (այսուհետ՝ Հանրապետության
նախագահ) է ներկայացնում հաղորդում դատախազության նախորդ տարվա
գործունեության մասին: Հաղորդումը ներառում է սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով
սահմանված լիազորություններից յուրաքանչյուրի առնչությամբ նախորդ
տարվա ընթացքում դատախազության իրականացրած գործունեության
վերաբերյալ տեղեկություններ՝ վիճակագրական տվյալներ, համեմատական
վերլուծություններ և եզրահանգումներ: Ազգային ժողովի նիստում հաղորդումը քննարկվում է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Արցախի Հանրապետության օրենքի 115-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով՝ գլխավոր
դատախազի ներկայացմամբ:
3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված հաղորդումն Ազգային ժողով
ներկայացվելուց հետո, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, տեղադրվում
է դատախազության կայքէջում:
4. Գլխավոր դատախազությունը յուրաքանչյուր տարի՝ մինչև ապրիլի 1ը, հրապարակում է հանցագործությունների քննության վերաբերյալ հաղորդում գլխավոր դատախազության կայքէջում: Ըստ քննչական ենթակայության՝
հաղորդումը պետք է պարունակի տեղեկություններ նախորդ տարվա
ընթացքում կատարված հանցագործությունների քննության արդյունքների
վերաբերյալ, վիճակագրական տվյալներ, համեմատական վերլուծություններ
և եզրահանգումներ: Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների քննության
արդյունքների վերաբերյալ տեղեկությունները, վիճակագրական տվյալները,
համեմատական վերլուծությունները և եզրահանգումները ներկայացվում են
առանձին:
5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հաղորդումը կազմելու
համար նախաքննության մարմինները, ըստ քննչական ենթակայության,
յուրաքանչյուր տարի՝ մինչև փետրվարի 1-ը, գլխավոր դատախազություն են
ներկայացնում նախորդ տարվա ընթացքում կատարված հանցագործությունների քննության արդյունքների վերաբերյալ տեղեկություններ և
վիճակագրական տվյալներ: Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների
քննության արդյունքների վերաբերյալ տեղեկությունների և վիճակագրական
տվյալների ներկայացման մեթոդական ուղեցույցը հաստատում է գլխավոր
դատախազը:
Հոդված 6. Դատախազի և քննիչի ինքնուրույնությունը ու նրանց
գործունեությանը միջամտելու անթույլատրելիությունը, դատախազի և քննիչի
օրինական պահանջների կատարման պարտադիր լինելը
1. Յուրաքանչյուր դատախազ և քննիչ իր լիազորություններն իրականացնում է ինքնուրույն՝ հիմնվելով օրենքների և ներքին համոզմունքի վրա, և
պատասխանատու է այդ լիազորություններն իրականացնելիս իր ընդունած
որոշումների համար:
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2. Դատախազի և քննիչի գործունեությանն օրենքով չնախատեսված
միջամտությունն արգելվում է և առաջացնում օրենքով սահմանված
պատասխանատվություն:
3. Դատախազի և քննիչի օրինական պահանջները ենթակա են պարտադիր կատարման՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հանրային ծառայողների, կազմակերպությունների և ֆիզիկական
անձանց կողմից:
4. Հանրային ծառայողի (պաշտոնատար անձի) կողմից դատախազի և
քննիչի օրինական պահանջները չկատարելու դեպքում, բացառությամբ սույն
օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքի, բարձրաստիճան
պաշտոնատար անձանց դեպքում՝ գլխավոր դատախազը, իսկ մյուս
հանրային ծառայողների (պաշտոնատար անձանց) դեպքում՝ վերադաս
դատախազը տվյալ հանրային ծառայողի (պաշտոնատար անձի) նկատմամբ
կարգապահական վարույթ հարուցելու միջնորդությամբ դիմում է կարգապահական վարույթ հարուցելու լիազորություն ունեցող պետական կամ
տեղական ինքնակառավարման մարմնին կամ տվյալ հանրային ծառայողի
(պաշտոնատար անձի) վերադասին: Կարգապահական վարույթ հարուցելու
գլխավոր դատախազի կամ վերադաս դատախազի միջնորդությունը ողջամիտ
ժամկետում ենթակա է պարտադիր քննության հանրային ծառայողի
(պաշտոնատար անձի) նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու
իրավասություն ունեցող պետական կամ տեղական ինքնակառավարման
մարմնի կամ պաշտոնատար անձի կողմից: Միջնորդության քննարկման
արդյունքների

մասին

համապատասխան

իրավասու

մարմինը

կամ

պաշտոնատար անձը եռօրյա ժամկետում տեղեկացնում է կարգապահական
վարույթ հարուցելու միջնորդությամբ դիմած գլխավոր դատախազին կամ
վերադաս դատախազին:
5. Դատախազի և քննիչի օրինական պահանջները չկատարելն առաջացնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվություն:
6. Սույն հոդվածի իմաստով հանրային ծառայող է հանդիսանում
«Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 4-րդ հոդվածով նախատեսված որևէ պաշտոն զբաղեցնող անձը:
Հոդված 7. Դատախազի և քննիչի ապաքաղաքականացվածությունը
1. Դատախազը և քննիչը չեն կարող լինել որևէ կուսակցության
անդամ կամ այլ կերպ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ: Դատախազը և քննիչը ցանկացած հանգամանքներում պարտավոր են դրսևորել
քաղաքական զսպվածություն և չեզոքություն:
2. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ընտրություններին, հանրաքվեներին դատախազը և քննիչը կարող են
մասնակցել միայն որպես ընտրող (քվեարկող): Դատախազը և քննիչը չեն
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կարող
մասնակցել
նախընտրական,
ինչպես
նախապատրաստելիս իրականացվող քարոզչությանը:

նաև

հանրաքվեի

ԳԼՈՒԽ 3
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Հոդված 8. Դատախազության համակարգը
1. Դատախազությունը կազմված է`
1) գլխավոր դատախազությունից.
2) Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազությունից.
3) Ասկերանի շրջանի դատախազությունից.
4) Հադրութի շրջանի դատախազությունից.
5) Մարտակերտի շրջանի դատախազությունից.
6) Մարտունու շրջանի դատախազությունից.
7) Շահումյանի շրջանի դատախազությունից.
8) Շուշիի շրջանի դատախազությունից.
9) Քաշաթաղի շրջանի դատախազությունից.
10) զինվորական դատախազությունից:
Հոդված 9. Գլխավոր դատախազությունը
1. Գլխավոր դատախազությունը կազմված է կառուցվածքային ստորաբաժանումների

ղեկավարներից,

կառուցվածքային

ստորաբաժանումների

(բացառությամբ հատուկ քննչական բաժնի) ավագ դատախազներից և
դատախազներից, գլխավոր դատախազության ավագ դատախազներից և
դատախազներից:
2. Գլխավոր դատախազության ավագ դատախազները և դատախազները գործում են գլխավոր դատախազի կամ գլխավոր դատախազի ոլորտը
համակարգող տեղակալի անմիջական ենթակայությամբ:
3. Գլխավոր դատախազության կազմում գործում է հատուկ քննչական
բաժին, որը կազմված է բաժնի պետից, հատկապես կարևոր գործերի ավագ
քննիչից (քննիչներից) և հատկապես կարևոր գործերի քննիչից (քննիչներից):
4. Գլխավոր դատախազության նստավայրը գտնվում է Ստեփանակերտ
քաղաքում:
Հոդված 10. Գլխավոր դատախազը
1. Գլխավոր դատախազը ղեկավարում և վերահսկում է դատախազության գործունեությունը ու պատասխանատու է դատախազության բնականոն գործունեության ապահովման համար:
2. Գլխավոր դատախազը՝
1) սահմանում է դատախազության լիազորությունների իրականացման
ուղղությունները.
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2) կատարում է աշխատանքի բաժանում իր տեղակալների, գլխավոր
դատախազության ավագ դատախազների ու դատախազների միջև.
3) հաստատում է գլխավոր դատախազության կառուցվածքը, սահմանում է գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանումների,
գլխավոր դատախազության ավագ դատախազների ու դատախազների
լիազորությունների շրջանակը.
4) սահմանում է օրենքով նախատեսված աշխատավարձի ֆոնդի շրջանակներում դատախազության հաստիքների քանակը և հաստիքացուցակը.
5) օրենքով նախատեսված կարգով նշանակում և ազատում է
դատախազներին և քննիչներին.
6) Հանրապետության նախագահին առաջարկներ է ներկայացնում
գլխավոր դատախազի տեղակալների նշանակման և ազատման վերաբերյալ.
7) իր իրավասության սահմաններում ընդունում է ներքին և
անհատական իրավական ակտեր, իսկ օրենքով ուղղակիորեն նախատեսված
դեպքերում՝ նորմատիվ իրավական ակտեր.
8) իրականացնում է «Դատախազության աշխատակազմ» պետական
կառավարչական
հիմնարկի
(այսուհետ
նաև՝
դատախազության
աշխատակազմ) հիմնադրին օրենքով վերապահված լիազորություններ.
9) հաստատում և փոփոխում է դատախազության աշխատակազմի
կանոնադրությունը և դատախազության աշխատակազմի կառուցվածքը.
10)

հաստատում

և

փոփոխում

է

հայեցողական

պաշտոնների,

դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների, տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց անվանացանկը, հաստիքների
քանակը և հաստիքացուցակը.
11) ստեղծում է գլխավոր դատախազին առընթեր խորհուրդներ, աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ, սահմանում դրանց գործունեության
կարգը.
12) հսկողություն է իրականացնում քննիչների կողմից իրականացվող
մինչդատական քրեական վարույթի նկատմամբ կամ դրա համար լիազորում է
այլ դատախազի.
13) հաստատում է «Արցախի Հանրապետության դատախազության
կանոնակարգը».
14) իրականացնում է դատախազության՝ Սահմանադրությամբ նախատեսված իրավասության շրջանակում օրենքով իրեն վերապահված այլ
լիազորություններ:
3. Գլխավոր դատախազն իրավասու է իրականացնելու Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված լիազորություններն
Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում:
4. Գլխավոր դատախազը դատախազության կողմից իրականացվող
կոնկրետ վարույթին առնչվող նորմատիվ ակտերի դրույթների սահմանադրականության հարցերով օրենքով սահմանված կարգով դիմում է Գերագույն
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դատարան, Գերագույն դատարանում մասնակցում է գործի քննությանը կամ
գործի քննությանը մասնակցելու համար նշանակում է ներկայացուցիչ:
5. Գլխավոր դատախազի ժամանակավոր բացակայության դեպքում
նրա հրամանով գլխավոր դատախազի տեղակալներից մեկը փոխարինում է
գլխավոր դատախազին: Նման հրաման ընդունելու անհնարինության դեպքում, ինչպես նաև գլխավոր դատախազի պաշտոնն օրենքով սահմանված
կարգով թափուր մնալու դեպքում գլխավոր դատախազին ժամանակավորապես փոխարինում է գլխավոր դատախազի՝ դատախազության
համակարգում առավել երկար փորձառություն ունեցող տեղակալը:
Հոդված 11. Գլխավոր դատախազի տեղակալը
1. Գլխավոր դատախազի տեղակալը՝
1) համակարգում է գլխավոր դատախազի կողմից դատախազության
համակարգում իրեն հանձնարարված ոլորտի (այսուհետ՝ իր համակարգման
ոլորտ) աշխատանքները.
2) իր իրավասության սահմաններում ընդունում է ներքին և անհատական իրավական ակտեր.
3) միջնորդություններ է ներկայացնում գլխավոր դատախազին՝
դատախազներին խրախուսելու կամ նրանց կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, ինչպես նաև նրանց առաջխաղացման վերաբերյալ.
4) իրականացնում է դատախազության՝ Սահմանադրությամբ նախատեսված իրավասության շրջանակում օրենքով իրեն վերապահված այլ
լիազորություններ:
2. Գլխավոր դատախազի տեղակալն իր համակարգման ոլորտի
սահմաններում իրականացնում է Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի 2-րդ և
3-րդ մասերով սահմանված բոլոր լիազորությունները:
Հոդված 12. Գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանումը և կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը
1. Գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանումը
կազմված է կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարից, կառուցվածքային ստորաբաժանման ավագ դատախազներից և դատախազներից,
բացառությամբ հատուկ քննչական բաժնի:
2. Գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանման
(այսուհետ՝ նաև ստորաբաժանում) ղեկավարը՝
1) ղեկավարում, կազմակերպում և համակարգում է իր ղեկավարած
ստորաբաժանման գործունեությունը.
2) ապահովում է գլխավոր դատախազի հրամանների, հանձնարարականների, ինչպես նաև գլխավոր դատախազի՝ ոլորտը համակարգող տեղակալի հանձնարարականների կատարումը.
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3) առաջարկություն է ներկայացնում գլխավոր դատախազին կամ
գլխավոր դատախազի՝ ոլորտը համակարգող տեղակալին՝ կառուցվածքային
ստորաբաժանման ավագ դատախազների և դատախազների (այսուհետ՝ նաև
ստորաբաժանման դատախազներ) միջև աշխատանքի բաժանում կատարելու
վերաբերյալ.
4) առաջարկներ է ներկայացնում գլխավոր դատախազին կամ գլխավոր
դատախազի՝ ոլորտը համակարգող տեղակալին՝ իր ղեկավարած ստորաբաժանման դատախազներին կամ քննիչներին խրախուսելու կամ նրանց
կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ, ինչպես
նաև նրանց առաջխաղացման վերաբերյալ.
5) առաջարկներ է ներկայացնում դատախազության աշխատակազմի
ղեկավարին` իր ղեկավարած ստորաբաժանման աշխատակիցներին խրախուսելու կամ նրանց կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու
վերաբերյալ.
6) վերահսկողություն է իրականացնում ստորաբաժանման աշխատակիցների կողմից աշխատանքային կարգապահության պահպանման և
ամրապնդման, նրանց կողմից պարտականությունների ժամանակին և
պատշաճ կատարման նկատմամբ.
7) իրականացնում է դատախազության՝ Սահմանադրությամբ նախատեսված իրավասության շրջանակում օրենքով իրեն վերապահված այլ
լիազորություններ:
3. Գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանման
ղեկավարը իր ղեկավարած ստորաբաժանման գործունեության համար
պատասխանատվություն է կրում գլխավոր դատախազի և գլխավոր
դատախազի՝ ոլորտը համակարգող տեղակալի առջև:
4. Գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանումների
ղեկավարները և կառուցվածքային ստորաբաժանումների ավագ դատախազները և դատախազներն իրականացնում են սույն օրենքի 5-րդ գլխով
սահմանված լիազորությունները:
Հոդված 13. Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի) դատախազությունը
1. Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի) դատախազությունը Ստեփանակերտ քաղաքում (շրջանում) ապահովում է Սահմանադրության 146-րդ
հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված լիազորությունների իրականացումն

այնքանով,

որքանով

դրանց

իրականացումը

վերապահված

չէ

զինվորական դատախազությանը:
2. Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի) դատախազությունը կազմված է
Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի) դատախազից, որը կարող է ունենալ
տեղակալ: Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի) դատախազությունում կարող
են գործել Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի) դատախազության ավագ
դատախազներ և դատախազներ:
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3. Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի) դատախազության նստավայրը
գտնվում է Ստեփանակերտ քաղաքում (շրջանի կենտրոնում):
Հոդված 14. Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի) դատախազը
1. Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի) դատախազը՝
1) ղեկավարում և կազմակերպում է Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի)
դատախազության գործունեությունը.
2) կատարում է իր տեղակալների, Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի)
դատախազության ավագ դատախազների և դատախազների միջև աշխատանքի բաժանում.
3) առաջարկներ է ներկայացնում գլխավոր դատախազին կամ գլխավոր
դատախազի՝ ոլորտը համակարգող տեղակալին՝ Ստեփանակերտ քաղաքի
(շրջանի) դատախազության ավագ դատախազներին և դատախազներին
խրախուսելու կամ նրանց կարգապահական պատասխանատվության
ենթարկելու, ինչպես նաև նրանց առաջխաղացման վերաբերյալ.
4) առաջարկներ է ներկայացնում դատախազության աշխատակազմի
ղեկավարին Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի) դատախազության աշխատակիցներին խրախուսելու կամ նրանց կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ.
5) վերահսկողություն է իրականացնում Ստեփանակերտ քաղաքի
(շրջանի) դատախազության աշխատակիցների կողմից աշխատանքային
կարգապահության պահպանման և ամրապնդման, նրանց կողմից պարտականությունների ժամանակին և պատշաճ կատարման նկատմամբ.
6) իրականացնում է սույն օրենքի 5-րդ գլխով սահմանված
լիազորությունները.
7) իրականացնում է դատախազության՝ Սահմանադրությամբ նախատեսված իրավասության շրջանակում օրենքով իրեն վերապահված այլ
լիազորություններ:
Հոդված 15. Զինվորական դատախազությունը
1. Զինվորական դատախազությունը ապահովում է Սահմանադրության
146-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված լիազորությունների
իրականացումը զինված ուժերում:
2. Զինվորական դատախազությունը կազմված է զինվորական կենտրոնական դատախազությունից և կայազորների զինվորական դատախազություններից:
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Հոդված 16. Զինվորական կենտրոնական դատախազությունը
1. Զինվորական կենտրոնական դատախազությունը կազմված է զինվորական դատախազի տեղակալներից, զինվորական կենտրոնական դատախազության ավագ դատախազներից և դատախազներից:
2. Զինվորական կենտրոնական
գտնվում է Ստեփանակերտ քաղաքում:

դատախազության

նստավայրը

Հոդված 17. Զինվորական դատախազը
1. Զինվորական դատախազը`
1) ղեկավարում, կազմակերպում և համակարգում է զինվորական
կենտրոնական դատախազության և կայազորների զինվորական դատախազությունների գործունեությունը.
2) կատարում է աշխատանքի բաժանում իր տեղակալների, զինվորական կենտրոնական դատախազության դատախազների միջև.
3) իր

իրավասության

սահմաններում

ընդունում

է

ներքին

և

անհատական իրավական ակտեր.
4) առաջարկներ է ներկայացնում գլխավոր դատախազին՝ զինվորական
կենտրոնական դատախազության դատախազներին, կայազորների զինվորական դատախազության դատախազներին խրախուսելու կամ նրանց կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, ինչպես նաև նրանց
առաջխաղացման վերաբերյալ.
5) իրականացնում է սույն

օրենքի

5-րդ

գլխով

լիազորությունները համապատասխան ոլորտում.
6) իրականացնում է դատախազության՝

նախատեսված

Սահմանադրությամբ

նախատեսված իրավասության շրջանակում օրենքով իրեն վերապահված այլ
լիազորություններ:
2. Զինվորական դատախազն ի պաշտոնե գլխավոր դատախազի
տեղակալն է:
Հոդված 18. Կայազորի զինվորական դատախազությունը
1.

Կայազորի

զինվորական

դատախազությունը

ապահովում

է

Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված
լիազորությունների իրականացումը զինվորական կայազորում:
2. Կայազորի զինվորական դատախազությունը կազմված է կայազորի
զինվորական դատախազից, նրա տեղակալից, կայազորի զինվորական
դատախազության ավագ դատախազներից և դատախազներից:
3. Կայազորի զինվորական դատախազության նստավայրը որոշում է
գլխավոր դատախազը` ըստ կայազորի տեղաբաշխման:
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Հոդված 19. Կայազորի զինվորական դատախազը
1. Կայազորի զինվորական դատախազը`
1) ղեկավարում, կազմակերպում և համակարգում է

կայազորի

զինվորական դատախազության գործունեությունը.
2) իրականացնում է սույն օրենքի 5-րդ գլխով նախատեսված լիազորությունները:
ԳԼՈՒԽ 4
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱՆ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ
ԵՎ ԷԹԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ
Հոդված 20. Դատախազության կոլեգիան
1. Դատախազության գործունեության
կազմակերպման հիմնարար
հարցեր քննարկելու համար դատախազությունում գլխավոր դատախազի
նախագահությամբ գործում է կոլեգիա:
2. Դատախազության կոլեգիան կազմված է գլխավոր դատախազից, նրա
տեղակալներից, Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազից, գլխավոր դատախազության
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների
ղեկավարներից,
գլխավոր դատախազի հրամանով նշանակվող այլ դատախազներից: Դատախազության կոլեգիայի նիստին առանց ձայնի իրավունքի կարող են
մասնակցել գլխավոր դատախազի կողմից հրավիրված այլ դատախազներ:
3. Դատախազության կոլեգիայի աշխատանքները կազմակերպվում են
նիստերի միջոցով, որոնք վարում է գլխավոր դատախազը կամ նրա
հանձնարարությամբ
գլխավոր
դատախազի
տեղակալներից
մեկը:
Դատախազության կոլեգիայի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում են
կոլեգիայի անդամների կեսից ավելին:
4. Դատախազության կոլեգիայի որոշումներն ընդունվում են ձայների
պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում որոշումը
համարվում է չընդունված:
5. Դատախազության կոլեգիայի
գլխավոր դատախազի հրամաններով:

որոշումները

կենսագործվում

են

6. Դատախազության կոլեգիայի գործունեության կարգը սահմանում է
գլխավոր դատախազը:
Հոդված 21. Գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի և որակավորման
հանձնաժողովները
1. Գլխավոր դատախազին առընթեր գործում են էթիկայի և որակավորման հանձնաժողովներ:
2. Էթիկայի հանձնաժողովը բաղկացած է յոթ անդամից: Էթիկայի
հանձնաժողովի կազմի մեջ մտնում են գլխավոր դատախազի կողմից
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նշանակվող գլխավոր դատախազի մեկ տեղակալ, երկու դատախազ և
Հանրապետության նախագահի կողմից նշանակվող չորս իրավաբան անդամ:
Էթիկայի հանձնաժողովը ղեկավարում է գլխավոր դատախազի տեղակալը:
3.

Որակավորման

հանձնաժողովը

կազմված

է

ինն

անդամից:

Որակավորման հանձնաժողովի կազմի մեջ են մտնում գլխավոր դատախազի
մեկ տեղակալ, չորս դատախազ, չորս իրավաբան: Հանձնաժողովի անդամներին նշանակում է գլխավոր դատախազը: Որակավորման հանձնաժողովը
ղեկավարում է գլխավոր դատախազի տեղակալը:
4. Սույն հոդվածով սահմանված հանձնաժողովի անդամներն անկախ
են: Նրանց գործունեության առնչությամբ որևէ միջամտություն արգելվում է:
5. Յուրաքանչյուր դատախազ կարող է լինել միայն մեկ հանձնաժողովի
կազմում: Հանձնաժողովների անդամները նշանակվում են երեք տարի
ժամկետով:
6. Որակավորման հանձնաժողովում նոր անդամների նշանակումները
սույն հոդվածով սահմանված կարգով կատարվում են գործող անդամների
լիազորությունները դադարելու օրվան հաջորդող օրը:
7. Սույն հոդվածով սահմանված հանձնաժողովների գործունեության,
ինչպես նաև դատախազ անդամների նշանակման կարգը սահմանում է
գլխավոր դատախազը:
ԳԼՈՒԽ 5
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴԱՏԱԽԱԶԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ
Հոդված 22. Քրեական հետապնդում հարուցելը
1. Քրեական հետապնդման հարուցման կարգն ու հիմքերը սահմանվում
են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության
օրենսգրքով:
Հոդված 23. Հսկողությունը
օրինականության նկատմամբ

մինչդատական

քրեական

վարույթի

1. Մինչդատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ
հսկողություն (այսուհետ՝ նաև հսկողություն), որպես կանոն, իրականացնում
է

վերադաս

դատախազի

կողմից

նման

հանձնարարություն

ստացած

դատախազը կամ հսկողությունը ստանձնում է անձամբ վերադաս
դատախազը: Ի սկզբանե հսկողություն իրականացնող վերադաս դատախազը
կարող է տվյալ քրեական գործով հսկողությունը հանձնարարել ստորադաս
դատախազի:
2. Հսկողություն իրականացնելիս դատախազն ինքնուրույն է և գործում
է առանց վերադաս դատախազի թույլտվության և համաձայնության:
3. Գլխավոր դատախազը կամ հսկողություն իրականացնող դատախազը կարող են դիմել մինչդատական քրեական վարույթ իրականացնող
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համապատասխան մարմնին հետաքննություն կամ նախաքննություն
իրականացնող անձի նկատմամբ ծառայողական քննություն անցկացնելու
միջնորդությամբ: Միջնորդությունն ուղարկվում է խախտում թույլ տված
պաշտոնատար անձի վերադասին, որը պարտավոր է այն ստանալուց հետո՝
մեկշաբաթյա ժամկետում, սկսել ծառայողական քննությունը և արդյունքների
մասին
տեղեկացնել
համապատասխան
միջնորդությամբ
դիմած
դատախազին:
4. Մինչդատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ
հսկողություն իրականացնելու կարգը սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով:
Հոդված 24. Մեղադրանքի պաշտպանությունը դատարանում
1. Մեղադրանքի պաշտպանությունը դատարանում, որպես կանոն,
իրականացնում է տվյալ քրեական գործով հսկողություն իրականացրած
դատախազը, բացառությամբ երբ նրան օրենքով նախատեսված դեպքերում
փոխարինում

է

վերադաս

դատախազը

կամ

վերադաս

դատախազի

հանձնարարությամբ՝ այլ դատախազ:
2. Վերադաս դատախազն իրավունք ունի մեղադրանքը պաշտպանող
դատախազի դատավարական լիազորությունների իրականացմանը ներգրավել նաև այլ դատախազների: Եթե տվյալ քրեական գործով հսկողությունն
իրականացրել է գլխավոր դատախազը, ապա մեղադրանքի պաշտպանությունը դատարանում իրականացնում է գլխավոր դատախազը կամ նրա
հանձնարարությամբ՝ այլ դատախազ:
3. Դատարանում մեղադրանքը պաշտպանող դատախազը կոչվում է
մեղադրող:
Հոդված 25. Դատարանների վճիռների, դատավճիռների և որոշումների
բողոքարկումը
1. Գործին մասնակցող դատախազը պարտավոր է բողոքարկել օրինական ուժի մեջ չմտած այն դատական ակտը, որն իր կարծիքով հիմնավոր չէ
կամ ապօրինի է:
2. Դատարանների՝ քրեական գործերով օրինական ուժի մեջ չմտած
դատական ակտը կարող է բողոքարկել դատական քննությանը մասնակցած
մեղադրող դատախազը կամ վերադաս դատախազը:
3. Դատարանների՝ քաղաքացիական կամ վարչական գործերով պետական շահերին վերաբերող օրինական ուժի մեջ չմտած դատական ակտերը
կարող է բողոքարկել դատական քննությանը մասնակցած դատախազը կամ
վերադաս դատախազը:
4. Բողոքը պաշտպանում է բողոք բերած դատախազը, իսկ եթե բողոք
բերել է վերադաս դատախազը, ապա բողոքը պաշտպանում է ինքը կամ իր
հանձնարարությամբ` այլ դատախազ:

104

5. Քրեական գործերով դատական ակտը քաղաքացիական հայցի մասով
դատախազի կողմից կարող է բողոքարկվել, եթե այն վերաբերում է պետական
շահերին:
6. Օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի դեմ վճռաբեկ բողոք
կարող են բերել միայն գլխավոր դատախազը կամ նրա տեղակալները:
7. Պետական շահերին վերաբերող քաղաքացիական կամ վարչական
այն գործերով, որոնցում դատախազությունը մասնակցություն չի ունեցել,
օրինական ուժի մեջ մտած, ինչպես նաև օրինական ուժի մեջ չմտած
դատական ակտերը կարող են բողոքարկվել միայն այն դեպքում, եթե նշված
գործերով ներգրավված պետական կամ տեղական ինքնակառավարման
մարմինները` ի պատասխան դատախազության հարցմանը հայտնել են, որ
չեն բողոքարկելու համապատասխան դատական ակտերը: Պետական կամ
տեղական ինքնակառավարման մարմինները դատախազության՝ սույն մասով
նախատեսված հարցմանը պարտավոր
ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

են

պատասխանել

հարցումը

8. Վերադաս դատախազը վերաքննիչ կամ վճռաբեկ վարույթին
մասնակցությունը կարող է հանձնարարել այլ դատախազի (դատախազների):
9. Դատախազի կողմից բերված բողոքը կարող է հետ վերցնել բողոք
բերած դատախազը կամ վերադաս դատախազը:
10. Դատախազն իրավունք ունի դատարանում անարգել ծանոթանալու
գործի նյութերին և անվճար ստանալու գործի նյութերի պատճենը:
Հոդված 26. Պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման
օրինականության նկատմամբ հսկողությունը
1. Դատախազը հսկողություն է իրականացնում պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ:
2. Սույն հոդվածի իմաստով պատիժ են համարվում քրեական օրենքով
սահմանված պատժի տեսակները:
3. Սույն հոդվածի իմաստով հարկադրանքի այլ միջոց է համարվում
Սահմանադրության 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-7-րդ կետերով սահմանված
դեպքերում ազատությունից զրկումը:
4. Սույն հոդվածով սահմանված լիազորություններն իրականացնելիս
դատախազն իրավունք ունի՝
1) ցանկացած ժամանակ անարգել այցելելու պատժի կամ հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման վայրերը, ինչպես նաև դրանց կատարումն
ապահովող իրավասու մարմիններ.
2) ծանոթանալու այն փաստաթղթերին, որոնց հիման վրա անձը
ենթարկվել է պատժի կամ հարկադրանքի այլ միջոցների.
3) ստուգելու պատիժները և հարկադրանքի միջոցներ կիրառող
մարմինների, դրանց կազմում գործող ստորաբաժանումների, ինչպես նաև
պատիժները և հարկադրանքի այլ միջոցներ կիրառող մարմինների վարչա-
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կազմերի պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառմանը
վերաբերող այն իրավական ակտերի համապատասխանությունը գործող
օրենսդրությանը, որոնք վերաբերում են պատժի կամ հարկադրանքի այլ
միջոցների ենթարկված անձի հիմնական իրավունքներին, պատժի կրման
կամ հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրենքով սահմանված կարգին,
հիմքերին ու պայմաններին: Օրենսդրությանը հակասող ակտ հայտնաբերելիս
դատախազը միջնորդում է վերանայել այն, իսկ այն դեպքերում, երբ, դատախազի կարծիքով, հապաղումը կարող է հանգեցնել ծանր հետևանքների,
դատախազն իրավունք ունի կասեցնելու այդ ակտի գործողությունը և այն
վերանայելու միջնորդագիր ներկայացնելու ակտն ընդունած մարմնին կամ
ակտը վերացնելու միջնորդագիր է ներկայացնում ակտն ընդունած մարմնի
համապատասխան վերադաս մարմնին կամ պաշտոնատար անձին, իսկ
գլխավոր դատախազը կամ նրա տեղակալը՝ նաև իրավասու հանրապետական գործադիր մարմնի ղեկավարին.
4) հարցման ենթարկելու պատժի կամ հարկադրանքի այլ միջոցների
ենթարկված անձանց.
5) անհապաղ ազատելու ազատությունից զրկելու վայրերում, ինչպես
նաև այդ վայրերի պատժախցերում ապօրինի պահվող անձանց.
6) պատժի կամ հարկադրանքի այլ միջոցների ենթարկված անձանց
իրավունքների և ազատությունների խախտման կասկածի կամ պատժի կամ
հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման՝ օրենքով սահմանված կարգի ու
պայմանների խախտման դեպքում պաշտոնատար անձանցից պահանջելու
բացատրություններ ձեռնարկված գործողությունների կամ անգործության
մասին:
5. Դատախազն օրենքով սահմանված կարգով մասնակցում է
դատապարտյալին պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու,
պայմանական վաղաժամկետ ազատումը վերացնելու, պատժի չկրած մասն
ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու, ծանր հիվանդության կամ
արտակարգ հանգամանքների հետևանքով պատժից ազատելու վերաբերյալ
միջնորդությունների քննությանը դատարանում:
Հոդված 27. Մինչդատական քրեական վարույթ իրականացնելը
1. Դատախազության համակարգում քրեական գործերով մինչդատական վարույթ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված դեպքերում և կարգով իրականացնում է
գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժինը:
2. Քննիչի կողմից իրականացվող մինչդատական քրեական վարույթի
օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնում են գլխավոր
դատախազը կամ նրա լիազորած դատախազները:
Հոդված 28. Պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցելը
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1. Դատախազի կողմից պետական շահերի, այդ թվում՝ պատվիրակված
լիազորությունների իրականացման համար պետության կողմից համայնքին
ուղղված ֆինանսական միջոցների պաշտպանության հայց հարուցելն
ընդգրկում է՝
1) քաղաքացիական դատավարության կարգով պետության գույքային և
ոչ գույքային շահերի պաշտպանության հայցի հարուցումը.
2) վարչական դատավարության կարգով պետության գույքային և ոչ
գույքային շահերի պաշտպանության հայցի հարուցումը.
3) քրեական դատավարության կարգով հանցագործությամբ ուղղակիորեն պետությանը պատճառված գույքային վնասի հատուցման հայցի
հարուցումը:
2. Դատախազը պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցում է
հետևյալ բացառիկ դեպքերում, երբ՝
1) իր լիազորություններն իրականացնելիս հայտնաբերում է, որ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը, որին վերապահված է
պետական շահերի պաշտպանությանն առնչվող տվյալ հարցերով հայց
ներկայացնելը, իրազեկ լինելով պետական շահերի խախտման փաստի
մասին՝ դատախազի կողմից հայց ներկայացնելու առաջարկություն
ստանալուց հետո ողջամիտ ժամկետում հայց չի ներկայացրել, կամ
2) պետական շահերի խախտում է տեղի ունեցել այն հարցերով, որոնցով հայց ներկայացնելն օրենսդրությամբ վերապահված չէ որևէ պետական
կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի:
3. Եթե դատախազը գտնում է, որ առկա են բավարար հիմքեր պետական
շահերի պաշտպանության հայց հարուցելու համար, ապա իրավունք ունի
մինչև հայց հարուցելը նախազգուշացնելու պետական շահերին վնաս
հասցրած անձին վնասը կամովին հատուցելու մասին:
4. Սույն հոդվածի իմաստով հայց հարուցելու իրավասությունն
ընդգրկում է այն բոլոր իրավունքների ու պարտականությունների շրջանակը,
որոնք դատավարական օրենքով վերապահված են հայցվորին: Որպես
պատասխանող դատախազը կարող է հանդես գալ միայն իր կողմից
հարուցված՝ պետական շահերի պաշտպանության հայցի քննության
շրջանակներում ներկայացված հակընդդեմ հայցերով:
5. Պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցելու՝ սույն
հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերում դատախազը համապատասխան հայց հարուցելու նպատակով իրավունք ունի՝
1) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, բացառությամբ դատարանների, պետական (պետական բաժնեմասով) կազմակերպություններից պահանջելու և ստանալու հայց հարուցելու համար անհրաժեշտ իրավական ակտեր, փաստաթղթեր և այլ տեղեկություններ.
2) անվճար օգտվելու ծառայողական նպատակներով օգտագործվող
տեղեկատվական տվյալների բազայից (այդ թվում՝ էլեկտրոնային).
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3)
պետական
բյուջեով
նախատեսված
միջոցների
հաշվին
անհրաժեշտության դեպքում ներգրավելու համապատասխան մասնագետի
կամ փորձագետի (մասնագիտացված փորձագիտական հաստատության):
6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված իրավական
ակտերը, փաստաթղթերը և այլ տեղեկությունները համապատասխան մարմինները պարտավոր են դատախազին տրամադրել ողջամիտ ժամկետում:
7. Եթե սույն հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված
մարմինները և կազմակերպությունները պետության գույքային շահերի
պաշտպանության հայց են ներկայացնում դատարան կամ նրանց դեմ
պետության գույքային շահերին առնչվող հայց է ներկայացվում, որոնցով
հայցագնի չափը գերազանցում է Արցախի Հանրապետության կառավարության (այսուհետ՝ Կառավարություն) սահմանած չափը, ապա այդ
մարմինները և կազմակերպությունները հայցի և գործով կայացված դատական ակտի (բացառությամբ միջանկյալ դատական ակտի) մասին
տեղեկատվություն են ներկայացնում գլխավոր դատախազություն՝ հայցադիմումը ներկայացնելուց (ստանալուց) կամ դատական ակտը ստանալուց
հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:
Հոդված 29. Դատախազական ակտերը
1. Օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով դատախազն ընդունում է որոշում, արձակում հրաման կամ կարգադրություն, ներկայացնում
միջնորդագիր, տալիս հանձնարարական կամ ցուցում, ինչպես նաև ընդունում
է օրենքով նախատեսված այլ ակտեր:
2. Սույն օրենքով սահմանված իր լիազորություններն իրականացնելիս,
ինչպես նաև դատավարական օրենսգրքերով նախատեսված դեպքերում և
կարգով դատախազն ընդունում է համապատասխան որոշումներ:
3. Հրամանը դատախազության գործունեության կազմակերպման,
դատախազության լիազորությունների իրականացման քաղաքականության,
դատախազության
համակարգում
առանձին
հիմնարար
հարցերի
կարգավորման՝ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում դատախազության
կազմավորման և գործունեության կարգը սահմանող իրավական ակտ է, որն
ընդունվում է գլխավոր դատախազի կամ նրա տեղակալների կողմից:
4. Կարգադրությունը դատախազության համակարգում կազմակերպական, արարողակարգային և նման այլ հարցերի կարգավորմանն ուղղված
ներքին իրավական ակտ է, որն ընդունվում է վերադաս դատախազների
կողմից:
5. Հանցագործության պատճառների և նպաստող պայմանների, ինչպես
նաև պետական շահերի խախտումներ հայտնաբերելու դեպքերում խախտման
պատճառների և նպաստող պայմանների վերացման նպատակով դատախազը
կարող է միջնորդագիր ներկայացնել դրանք վերացնելու իրավասություն
ունեցող մարմնին կամ պաշտոնատար անձին, որը պարտավոր է դրա
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քննարկման արդյունքների և ձեռնարկած միջոցառումների մասին մեկամսյա
ժամկետում գրավոր հայտնել միջնորդագիրը ներկայացրած դատախազին:
6. Հանձնարարականը կամ ցուցումը իրենց իրավասության
սահմաններում վերադաս դատախազի կողմից ստորադաս դատախազին
օրենքով սահմանված կարգով տրված բանավոր կամ գրավոր, իսկ Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով
սահմանված լիազորություններն իրականացնելիս՝ միայն գրավոր հրահանգ
է՝ կատարելու որոշակի գործողություններ, կայացնելու որոշումներ կամ
ձեռնպահ մնալու որևէ գործողություն կատարելուց:
ԳԼՈՒԽ 6
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդված 30. Դատախազությունում ենթակայությունը
1. Դատախազության գործունեությունը հիմնվում է աստիճանակարգված ենթակայության և միասնականության ապահովման սկզբունքի վրա:
2. Գլխավոր դատախազը վերադաս է բոլոր դատախազների և քննիչների
նկատմամբ:
3. Գլխավոր դատախազի տեղակալը վերադաս է բոլոր դատախազների
նկատմամբ՝ իր համակարգման ոլորտում:
4. Գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը վերադաս է տվյալ ստորաբաժանման բոլոր դատախազների նկատմամբ: Հատուկ քննչական բաժնի պետը վերադաս է քննիչների նկատմամբ:
5. Զինվորական դատախազը վերադաս է զինվորական դատախազի
տեղակալի, զինվորական կենտրոնական դատախազության և կայազորների
զինվորական դատախազությունների կազմում գործող դատախազների
նկատմամբ:
6. Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի) դատախազը վերադաս է Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի) բոլոր դատախազների նկատմամբ:
7. Կայազորի զինվորական դատախազը վերադաս է

կայազորի

զինվորական դատախազության բոլոր դատախազների նկատմամբ:
Հոդված 31. Վերադաս և ստորադաս դատախազների փոխհարաբերությունները
1. Վերադաս դատախազի հանձնարարականները և ցուցումները պարտադիր են ստորադաս դատախազի համար, բացառությամբ այն դեպքերի,
երբ ստորադաս դատախազը գտնում է, որ նման հանձնարարականը կամ
ցուցումն անօրինական է կամ անհիմն: Այդ դեպքում ստորադաս դատախազը, առանց վերադաս դատախազի հանձնարարականը կամ ցուցումը
կատարելու, գրավոր առարկություն է ներկայացնում հանձնարարական
տված դատախազի վերադասին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
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հանձնարարականը կամ ցուցումը տրվել է գլխավոր դատախազի կողմից:
Եթե վիճարկվող հանձնարարականը կամ ցուցումը բանավոր է, ապա
մինչև իր առարկությունը ներկայացնելը ստորադաս դատախազը կարող է
վերադաս դատախազից հայցել գրավոր հանձնարարական կամ ցուցում:
2. Եթե ստորադաս դատախազը վերադաս դատախազի կողմից տրված
հանձնարարականը կամ ցուցումը համարել է անօրինական կամ անհիմն և
դրա վերաբերյալ առարկություն ներկայացրել հանձնարարական կամ ցուցում
տված դատախազի վերադասին, ու նրա կողմից հանձնարարականը կամ
ցուցումը համարվել է օրինական և հիմնավոր, ապա վերադաս դատախազն
իր պատճառաբանված որոշմամբ կարող է ստորադաս դատախազին հեռացնել վարույթից և գործը տեղափոխել իր կամ մեկ այլ դատախազի վարույթ:
3. Ստորադաս դատախազը պարտավոր է՝
1) վերադաս դատախազի պահանջով նրան ներկայացնել իր գործունեության մասին հաշվետվություններ, տեղեկատվություն, իր վարույթում
գտնվող գործեր և նյութեր,
2) կատարել վերադաս դատախազի բոլոր օրինական և հիմնավոր
հանձնարարականները, բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքի,
3) ապահովել օրենքով իր վրա դրված լիազորությունների կատարումը:
4. Անմիջական վերադաս դատախազը՝
1) հետևում է դատախազի՝ օրենքով սահմանված պարտականությունների կատարման օրինականությանը, խախտում հայտնաբերելիս հանձնարարական կամ ցուցում է տալիս ստորադաս դատախազին, անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան զեկուցագիր է ներկայացնում վերադաս
դատախազին,
2) դատախազի արձակուրդի, գործուղման կամ ժամանակավոր այլ
բացակայության, ինչպես նաև դատախազի պաշտոնը թափուր մնալու
դեպքերում ըստ անհրաժեշտության վերաբաշխում է նրա պարտականություններն այլ դատախազների միջև.
3) իրականացնում է դատախազության՝ Սահմանադրությամբ նախատեսված իրավասության շրջանակում օրենքով վերադաս դատախազին և իրեն
վերապահված այլ լիազորություններ:
5. Վերադաս դատախազը կոնկրետ վարույթով դատախազության
լիազորությունների իրականացումը կարող է հանձնարարել մի քանի դատախազների և նշանակել դատախազական խմբի ղեկավար: Դատախազական
խմբի ղեկավարը կազմակերպում և համակարգում է դատախազական խմբի
աշխատանքը:
6. Վերադաս դատախազն իրավասու է վերացնել կամ փոփոխել
ստորադաս դատախազի անհիմն կամ անօրինական ակտերը, գործողությունը
(անգործությունը)՝
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1) դատախազի ակտերի կամ դատախազի գործողությունների (անգործության) դեմ օրենքով սահմանված կարգով իրավասու անձանց կողմից
բերված բողոքները կամ առարկությունները լուծելիս կամ
2) իր նախաձեռնությամբ ստորադաս դատախազի ակտերի օրինականությունը ստուգելիս:
7. Անմիջական վերադաս դատախազն իրավասու է իր որոշմամբ
ստորադաս դատախազի վարույթից գործը տեղափոխել մեկ այլ դատախազի
կամ իր վարույթ՝
1) օրենքով սահմանված կարգով ստորադաս դատախազին վարույթից
հեռացնելու դեպքում կամ
2) ստորադաս դատախազի նկատմամբ հայտնած բացարկը կամ
ինքնաբացարկը բավարարելու դեպքում կամ
3) ստորադաս դատախազի արձակուրդում կամ գործուղման մեջ
գտնվելու դեպքում կամ
4) ստորադաս դատախազի լիազորություններն օրենքով սահմանված
կարգով դադարեցնելու կամ կասեցնելու դեպքում կամ
5) ստորադաս դատախազի վերապատրաստման դասընթացներին
մասնակցելու կամ հիվանդության կամ իր լիազորությունների պատշաճ
իրականացումն անհնարին դարձնող նմանատիպ այլ դեպքերում:
8. Վերադաս դատախազը ստորադաս դատախազին պատճառաբանված
որոշմամբ հեռացնում է վարույթից՝
1)

ստորադաս

դատախազի

կողմից

իր

պարտականությունները

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում կամ
2) տվյալ գործով իր մասնակցությունը բացառող հանգամանքների
մասին իրազեկված լինելու պայմաններում ինքնաբացարկի միջնորդություն
չներկայացնելու դեպքում:
9. Սույն հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված դեպքերում վարույթից
հեռացված դատախազի նկատմամբ սույն օրենքով սահմանված կարգով
կարող է հարուցվել կարգապահական վարույթ:
ԳԼՈՒԽ 7
ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻ, ՔՆՆԻՉՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԵՎ ԱԶԱՏՄԱՆ
ԿԱՐԳԸ, ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ ԵՎ
ԴՐԱՆՑ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
Հոդված 32. Դատախազ և քննիչ նշանակվելու համար ներկայացվող
ընդհանուր պահանջները
1. Դատախազ և քննիչ կարող է նշանակվել 25-65 տարեկան Արցախի
Հանրապետությունում մշտապես բնակվող Արցախի Հանրապետության այն
քաղաքացին, որը՝
1) ունի բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
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2) տիրապետում է հայերենին,
3) որի նկատմամբ չի տարածվում սույն օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին
մասով սահմանված սահմանափակումները,
4) ավարտել է ուսումնառությունը համապատասխան կազմակերպությունում, եթե սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 10-րդ մասով սահմանված դեպքերում չի ազատվում համապատասխան կազմակերպությունում ուսումնառությունից,
5) վերջին հինգ տարում ունի իրավաբանի
աշխատանքի առնվազն երկու տարվա փորձառություն:

մասնագիտությամբ

Հոդված 33. Դատախազ և քննիչ նշանակվելու սահմանափակումները
1. Դատախազ և քննիչ չի կարող նշանակվել այն անձը՝
1) որը դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.
2) որը դատապարտվել է դիտավորյալ հանցագործության համար`
անկախ դատվածությունը մարված կամ հանված լինելու հանգամանքից, իսկ
անզգույշ հանցագործության դեպքում՝ մինչև դատվածությունը չի մարվել կամ
հանվել.
3) որը ունի դատախազի և քննիչի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատ կամ հիվանդություն.
4) որը չի անցել պարտադիր զինվորական ծառայություն, բացառությամբ այն անձանց, որոնք ազատվել են նման ծառայությունից օրենքով
նախատեսված կարգով ու հիմքով.
5) որի նկատմամբ դիտավորյալ հանցագործության համար հարուցված
քրեական հետապնդումը դադարեցվել է կամ քրեական հետապնդում չի
իրականացվել ոչ արդարացնող հիմքով.
6) որը նախկինում դատախազի կամ դատավորի կամ քննիչի
(քննչական բաժնի պետի, քննչական մարմնի ղեկավարի) պաշտոնից
ազատվել է կարգապահական տույժի կիրառման արդյունքում, եթե
կարգապահական տույժի կիրառումից չի անցել մեկ տարի.
7) որը օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով զրկվել է
հանրային ծառայությունում որևէ պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված ֆիզիկական
արատների և հիվանդությունների ցանկը սահմանում է կառավարությունը:
Հոդված

34.

Գլխավոր

դատախազի

թեկնածուին

ներկայացվող

պահանջները և գլխավոր դատախազի ընտրությունը
1. Գլխավոր դատախազը Հանրապետության նախագահի առաջարկությամբ ընտրվում է Ազգային ժողովի կողմից՝ պատգամավորների ընդհանուր
թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով, վեց տարի ժամկետով։
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2. Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ ընտրվել գլխավոր
դատախազ։
3. Գլխավոր դատախազ կարող է ընտրվել 35 տարին լրացած, Արցախի
Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավունք ունեցող,
բարձր մասնագիտական որակներով և մասնագիտական աշխատանքի
առնվազն տասը տարվա փորձառությամբ, բարձրագույն կրթությամբ
իրավաբանը:
4. Գլխավոր դատախազը պետք է համապատասխանի սույն օրենքի 32րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված պահանջին, և չպետք է առկա
լինի սույն օրենքի 33-րդ հոդվածով նախատեսված որևէ սահմանափակում:
5. Գլխավոր դատախազն իր պաշտոնը ստանձնում և պարտականությունների կատարմանն անցնում է Ազգային ժողովում սույն օրենքի 42-րդ
հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով իր երդման արարողությունից
հետո՝ նախորդ գլխավոր դատախազի պաշտոնավարման ժամկետի
ավարտման օրը, իսկ եթե ընտրվելու պահին գլխավոր դատախազի պաշտոնը
թափուր

է,

ապա

գլխավոր

դատախազն

իր

պարտականությունների

կատարմանն անցնում է Ազգային ժողովում երդման արարողությանը
մասնակցելուն հաջորդող օրվանից:
Հոդված

35.

Գլխավոր

դատախազի

տեղակալին

ներկայացվող

պահանջները և նրա նշանակման կարգը
1. Գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնում կարող է նշանակվել
30 տարին լրացած այն անձը, որը ունի դատավորի, դատախազի, քննիչի,
փաստաբանի, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնում
իրավաբանի մասնագիտությամբ աշխատանքի առնվազն յոթ տարվա ստաժ
կամ իրավաբանի մասնագիտությամբ այլ աշխատանքի առնվազն տասը
տարվա ստաժ:
2. Գլխավոր դատախազի տեղակալը պետք է համապատասխանի սույն
օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված
պահանջներին, և չպետք է առկա լինի սույն օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին
մասով նախատեսված որևէ սահմանափակում: Գլխավոր դատախազի
տեղակալ չի կարող նշանակվել այն անձը, որը նախկինում դատախազի կամ
դատավորի կամ քննիչի (քննչական բաժնի պետի, քննչական մարմնի
ղեկավարի) պաշտոնից ազատվել է կարգապահական տույժի կիրառման
արդյունքում:
3. Գլխավոր դատախազի տեղակալներին գլխավոր դատախազի
առաջարկությամբ նշանակում է Հանրապետության նախագահը:
Հոդված 36. Դատախազությունում պաշտոնների դասակարգումը
1. Դատախազությունում պաշտոնները դասակարգվում են հետևյալ
աստիճանակարգությամբ՝
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1) գլխավոր դատախազ.
2) գլխավոր դատախազի տեղակալ, զինվորական դատախազ.
3) գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանման
ղեկավար, Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազ, զինվորական դատախազի
տեղակալ.
4) Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազի տեղակալ, շրջանի դատախազ, կայազորի զինվորական դատախազ, գլխավոր դատախազության ավագ
դատախազ.
5) գլխավոր դատախազության դատախազ, գլխավոր դատախազության
կառուցվածքային ստորաբաժանումների ավագ դատախազներ և դատախազներ (հատկապես կարևոր գործերի ավագ քննիչ և քննիչ), շրջանների
դատախազների տեղակալներ, Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազության
ավագ դատախազներ, զինվորական կենտրոնական դատախազության ավագ
դատախազ.
6) Ստեփանակերտ

քաղաքի

դատախազության

դատախազներ,

շրջանների և կայազորների զինվորական դատախազությունների ավագ
դատախազներ և դատախազներ, զինվորական կենտրոնական դատախազության դատախազ:
Հոդված 37. Դատախազների և քննիչների թեկնածությունների ցուցակի
կազմումը
1.

Դատախազների

և

քննիչների

թեկնածությունների

ցուցակը

համալրվում է դատախազության որակավորման հանձնաժողովի կողմից,
առնվազն երեք տարին մեկ անգամ, գլխավոր դատախազի սահմանած կարգով
անցկացվող բաց մրցույթի միջոցով:
2. Որակավորման հանձնաժողովը դատախազների և քննիչների
թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվող մրցույթի
ժամկետի, վայրի, անհրաժեշտ փաստաթղթերի մասին առնվազն մեկ ամիս
առաջ հրապարակում է հայտարարություն՝ առնվազն 500 տպաքանակ
ունեցող մամուլում և դատախազության կայքէջում:
3. Դատախազների և քննիչների թեկնածությունների ցուցակում
ընդգրկվելուն հավակնող անձը պարտավոր է ներկայացնել`
1) դիմում որակավորման հանձնաժողովի անունով.
2) անձը հաստատող փաստաթուղթ.
3) հավակնորդի մոտ բարձրագույն իրավաբանական կրթության
առկայությունը հավատող փաստաթուղթ.
4) հավակնորդի կենսագրական տվյալները պարունակող քարտ` իր
կողմից իրավաբանի կոչում ձեռք բերելուց հետո իրականացված մասնագիտական իրավաբանական գործունեության նկարագրությամբ`կցելով համապատասխան ապացույցներ (այդ թվում` պաշտոնի անձնագիր կամ այլ
փաստաթղթեր, որոնք հավաստում են մասնագիտական իրավաբանական
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ստաժ դիտարկվող աշխատանքում աշխատանքային պարտականությունները).
5) պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած լինելը կամ օրենքով
նախատեսված կարգով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված
լինելը կամ տարկետում ունենալը հավաստող փաստաթուղթ (եթե արական
սեռի հավակնորդ է).
6) դատախազի և քննիչի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող
ֆիզիկական արատների և հիվանդությունների բացակայության մասին
Կառավարության կողմից սահմանված կարգով տրված փաստաթուղթ.
7) իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի կամ դոկտորի
գիտական աստիճանի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթ (եթե
հավակնորդը իրավաբանական գիտությունների թեկնածու կամ դոկտոր է),
իսկ սույն հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված դեպքում` նաև գիտական
գործունեության առնվազն չորս տարվա ստաժի առկայությունը հավաստող
փաստաթուղթ:
4. Հայտատուն իրավունք ունի ներկայացնելու նաև երաշխավորագրեր:
5. Հայտերը ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի խախտմամբ
կամ օրենքով նախատեսված պահանջները չբավարարող հայտերի
ընդունումը մերժվում է, և դրանք ենթակա են վերադարձման որակավորման
հանձնաժողովի կողմից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Որակավորման
որոշումը

հանձնաժողովի`

կարող

է

հայտի

բողոքարկվել

ընդունումը

դատարան

մերժելու

Լեռնային

մասին

Ղարաբաղի

Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված
կարգով և ժամկետներում: Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված
փաստաթղթերը թերի լինելու դեպքում այդ մասին հայտատուն տեղեկացվում
է նույն պահին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` եռօրյա ժամկետում:
Թերությունները կարող են վերացվել հայտերի ընդունման համար
սահմանված ժամկետի ընթացքում:
6. Որակավորման հանձնաժողովի կողմից հայտի ընդունման մերժումը
դատական կարգով բողոքարկելը չի կասեցնում հայտերի ընդունման և
դատախազների ու քննիչների թեկնածությունների ցուցակի կազմման` սույն
օրենքով նախատեսված ընթացակարգը: Որակավորման հանձնաժողովի`
հայտի ընդունման մերժումը դատարանի կողմից անօրինական ճանաչվելու
դեպքում հայտատուի հայտը ենթակա է քննարկման որակավորման
հանձնաժողովի կողմից, իսկ եթե մրցույթի անցկացումն սկսվել է, ապա
հայտատուն իրավունք ունի առանց նոր հայտ ներկայացնելու մասնակցել այդ
մրցույթին, իսկ եթե մրցույթն ավարտվել է, ապա արտահերթ մրցույթին:
7. Որակավորման հանձնաժողովը ստուգում է հայտատուի
մասնագիտական պատրաստվածությունը, գործնական հմտությունները, իր
կարգավիճակին վերաբերող հիմնարար իրավական ակտերի պահանջներին
տեղեկացվածությունը, նրա անձնական որակները և արժանիքները
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(ինքնատիրապետում,
վարվեցողություն,
ունկնդրելու
կարողություն,
հաղորդակցման հմտություններ, վերլուծական կարողություններ և այլն),
ինչպես նաև նրա կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունն օրենքով նախատեսված պահանջներին: Այն դեպքերում, երբ
հայտատուն
իրավաբանական
գիտությունների
թեկնածու
է
կամ
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր և ունի գիտական գործունեության
առնվազն չորս տարվա ստաժ, ապա որակավորման հանձնաժողովը
ստուգում է միայն հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի
համապատասխանությունն օրենքով նախատեսված պահանջներին, նրա
անձնական որակները և արժանիքները՝ տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար
անհրաժեշտ որակները գնահատելու համար (ինքնատիրապետում, վարվեցողություն, ունկնդրելու կարողություն, հաղորդակցման հմտություններ,
վերլուծական կարողություններ, համապատասխան մասնագիտացման
ոլորտում մեկ հակիրճ իրավական հարցի
ներկայացում):

վերաբերյալ դիրքորոշման

8. Այն հայտատուների թեկնածությունները, որոնց վերաբերյալ որակավորման հանձնաժողովը տալիս է դրական եզրակացություն, ներկայացվում են գլխավոր դատախազին: Գլխավոր դատախազն իրավունք ունի
ներկայացված հայտատուներին ընդգրկել դատախազների և քննիչների
թեկնածությունների ցուցակում: Ցուցակում հայտատուին չընդգրկելու
վերաբերյալ գլխավոր դատախազը կայացնում է պատճառաբանված որոշում,
որը հայտատուի կողմից կարող է բողոքարկվել դատական կարգով:
9. Դատախազների և քննիչների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձը համապատասխան կազմակերպությունում անցնում է ուսումնառության ծրագիր, բացառությամբ սույն հոդվածի 10-րդ մասով սահմանված
անձանց և սույն հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված իրավաբան
գիտնականների:
10. Անձն ազատվում է ուսումնառության դասընթացներից և որակավորման քննություն հանձնելուց, եթե`
1) վերջին հինգ տարվա ընթացքում ունի դատախազի, դատավորի,
քննիչի պաշտոնում կամ փաստաբանի առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքի ստաժ.
2) իրավաբանական գիտությունների դոկտոր է և ունի իրավաբանի
մասնագիտությամբ աշխատանքի առնվազն երեք տարվա ստաժ.
3) իրավաբանական գիտությունների թեկնածու է և ունի իրավաբանի
մասնագիտությամբ առնվազն աշխատանքի հինգ տարվա ստաժ:
11. Ուսումնառությունից ազատված անձի միջնորդությամբ կամ իր
նախաձեռնությամբ որակավորման հանձնաժողովը կարող է քննության առնել
հայտատուին միաժամանակ դատախազների և քննիչների թեկնածությունների և ծառայողական առաջխաղացման ցուցակներում ընդգրկելու հարցը:
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Հոդված 38. Դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակը
1. Դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման
ցուցակը ձևավորվում է որակավորման հանձնաժողովի կողմից գլխավոր
դատախազի հրամանով՝
1) դատախազների
ժամանակ.

և

քննիչների

հերթական

ատեստավորման

2) արտահերթ կարգով, երբ գլխավոր դատախազը առաջարկություն է
ներկայացնում որակավորման հանձնաժողով` դատախազի և քննիչի
նկատմամբ որպես խրախուսում նրան ծառայողական առաջխաղացման
ցուցակում ընդգրկելու վերաբերյալ` ներկայացնելով գլխավոր դատախազի
կամ գլխավոր դատախազի՝ ոլորտը համակարգող տեղակալի կողմից տրված
համապատասխան գնահատագիր: Դատախազը և քննիչն ընդգրկվում են
դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում
որակավորման հանձնաժողովի դրական եզրակացության դեպքում.
երբ

3) սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 11-րդ մասով նախատեսված դեպքում,
որակավորման հանձնաժողովը որոշում է կայացնում անձին

միաժամանակ դատախազների և քննիչների թեկնածությունների
ծառայողական առաջխաղացման ցուցակներում ընդգրկելու վերաբերյալ:

և

Հոդված 39. Դատախազների և քննիչների թեկնածությունների ցուցակից
թեկնածուին հանելու հիմքերը
1. Դատախազների և քննիչների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձը գլխավոր դատախազի հրամանով հանվում է ցուցակից, եթե՝
1) նա նշանակվել է դատախազի կամ քննիչի պաշտոնում.
2) նա դիմում է այդ մասին.
3) լրացել է նրա 65 տարին.
4) նա կորցրել է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը.
5) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած ակտով ապացուցված է, որ
նա ընդգրկվել է ցուցակում օրենքի պահանջների խախտմամբ.
6) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա նա
ճանաչվել է անհայտ բացակայող կամ հայտարարվել է մահացած.
7) ի հայտ է եկել սույն օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված
սահմանափակումներից որևէ մեկը.
8) համապատասխան կազմակերպությունում

ուսումնառության

ընթացքում դասավանդվող առարկայական կուրսի արդյունքում ստացած
քննական միավորը պակաս է կուրսը հանձնված համարելու համար համապատասխան կազմակերպության իրավասու մարմնի սահմանած նվազագույն
միավորից, կամ նա չի անցել օրենքով նախատեսված փորձաշրջանը.
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9) համապատասխան կազմակերպությունում ուսումնառության
ընթացքում անհարգելի պատճառով բացակայել է նախատեսված ուսումնական դասընթացների առնվազն 20 տոկոսից.
10)

համապատասխան

կազմակերպությունում

ուսումնառության

ընթացքում ժամանակավոր անաշխատունակության հետևանքով բացակայել
է նախատեսված ուսումնական դասընթացների առնվազն 50 տոկոսից՝
բացառությամբ տարկետում տրամադրելու դեպքերի.
11) նա դատախազների թեկնածությունների ցուցակ ընդգրկվելու
օրվանից յոթ տարի անընդմեջ չի նշանակվել դատախազի պաշտոնում.
12) նա մահացել է:
2. Անձին ցուցակից հանելն արգելք չէ նրան օրենքով սահմանված
կարգով ցուցակում կրկին ընդգրկելու համար, բացառությամբ սույն հոդվածի
1-ին մասի 3-րդ և 7-րդ կետերով սահմանված հիմքերով ցուցակից հանելու
դեպքերի:
3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 8-10-րդ կետերով նախատեսված
դեպքերում՝ համապատասխան կազմակերպության իրավասու մարմինն
օրենքով սահմանված կարգով դատախազների և քննիչների թեկնածությունների ցուցակից անձին հանելու միջնորդությամբ դիմում է գլխավոր
դատախազին, որը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում որոշում է
կայացնում միջնորդությունը բավարարելու կամ մերժելու վերաբերյալ:
Հոդված 40. Դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից դատախազներին հանելու հիմքերը
1. Դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման
ցուցակում ընդգրկված անձը գլխավոր դատախազի հրամանով հանվում է
ցուցակից, եթե՝
1) նա նշանակվել է դատախազի կամ քննիչի առաջխաղացման
ցուցակում ընդգրկված համապատասխան պաշտոնում.
2) նա դիմում է այդ մասին.
3) լրացել է նրա 65 տարին.
4) նա կորցրել է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը.
5) սույն օրենքով սահմանված կարգով ազատվել է պաշտոնից.
6) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա նա
ճանաչվել է անհայտ բացակայող կամ մահացած.
7) ի հայտ է եկել սույն օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված
սահմանափակումներից որևէ մեկը.
8) նա հանվել է դատախազների և քննիչների թեկնածությունների
ցուցակից, բացառությամբ սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով
սահմանված հիմքի.
9) առանց հարգելի պատճառի չի անցել պարտադիր վերապատրաստման ծրագիրը.
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10) նա մահացել է:
2. Անձին ցուցակից հանելն արգելք չէ նրան օրենքով սահմանված
կարգով ցուցակում կրկին ընդգրկելու համար, բացառությամբ սույն հոդվածի
1-ին մասի 3-րդ և 7-րդ կետերով սահմանված հիմքերով ցուցակից հանելու
դեպքերի:
Հոդված 41. Դատախազությունում պաշտոնի նշանակելը
1. Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազին, շրջանների դատախազներին, կայազորների զինվորական դատախազներին, գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին պաշտոնի է
նշանակում գլխավոր դատախազը` դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում ընդգրկված անձանց թվից, եթե
որակավորման հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տալիս այդ անձին
համապատասխան պաշտոնում նշանակելու համար:
2. Գլխավոր դատախազության ավագ դատախազներին, Ստեփանակերտ քաղաքի, շրջանների և կայազորների զինվորական դատախազների
տեղակալներին,
զինվորական
դատախազի
տեղակալներին,
գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանումների կազմում
գործող ավագ դատախազներին, Ստեփանակերտ քաղաքի, շրջանների և
կայազորների զինվորական դատախազությունների ավագ դատախազներին,
զինվորական կենտրոնական դատախազության ավագ դատախազներին,
գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժնի հատկապես կարևոր
գործերի ավագ քննիչներին պաշտոնի է նշանակում գլխավոր դատախազը`
դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում
ընդգրկված անձանց թվից:
3. Գլխավոր դատախազության դատախազներին, գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանումների կազմում գործող դատախազներին, Ստեփանակերտ քաղաքի, շրջանների և կայազորների զինվորական
դատախազությունների
դատախազներին,
զինվորական
կենտրոնական դատախազության դատախազներին, գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերի քննիչներին
պաշտոնի է նշանակում գլխավոր դատախազը` դատախազների և քննիչների
թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված այն անձանց թվից, որոնք,
ավարտելով ուսումնառությունը, հաջողությամբ հանձնել են որակավորման
քննությունը կամ սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 10-րդ մասի հիման վրա
ազատված են եղել ուսումնառությունից:
Հոդված 42. Դատախազի և քննիչի երդումը
1. Գլխավոր դատախազն իր պաշտոնը ստանձնելիս Ազգային ժողովում
պատգամավորների ներկայությամբ տալիս է հետևյալ երդումը.
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«Ստանձնելով գլխավոր դատախազի պաշտոնը՝ երդվում եմ. անշեղորեն ղեկավարվել Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և
օրենքներով, հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, Արցախի Հանրապետության սահմանադրական կարգն ու անվտանգությունը, իմ գործունեությամբ ամրապնդել
օրինականությունը, բարձր պահել դատախազության հեղինակությունը,
դատախազի կոչումն ու բարի համբավը:»:
2. Դատախազի կամ քննիչի պաշտոն առաջին անգամ զբաղեցնող անձն
իր պաշտոնն ստանձնում է դատախազության կոլեգիայի նիստում
հանդիսավոր պայմաններում տրված հետևյալ երդմամբ.
«Պաշտոնեական լիազորություններս իրականացնելիս. երդվում եմ,
անշեղորեն ղեկավարվել Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և
օրենքներով, հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանել մարդու և
քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, Արցախի Հանրապետության սահմանադրական կարգն ու անվտանգությունը, իմ գործունեությամբ ամրապնդել օրինականությունը, բարձր պահել դատախազության
հեղինակությունը, դատախազի (քննիչի) կոչումն ու բարի համբավը:»:
3. Դատախազի և քննիչի երդում տալու կարգը սահմանում է գլխավոր
դատախազը:
Հոդված 43. Դատախազության դասային աստիճանները
1. Դատախազությունում սահմանվում են հետևյալ դասային աստիճանները.
1) արդարադատության պետական խորհրդական.
2) արդարադատության առաջին դասի պետական խորհրդական.
3) արդարադատության երկրորդ դասի պետական խորհրդական.
4) արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդական.
5) արդարադատության առաջին դասի խորհրդական.
6) արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական.
7) արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական.
8) առաջին դասի խորհրդական.
9) երկրորդ դասի խորհրդական.
10) երրորդ դասի խորհրդական:
2. Արդարադատության պետական

խորհրդականի,

արդարադա-

տության առաջին դասի պետական խորհրդականի, արդարադատության
երկրորդ դասի պետական խորհրդականի, արդարադատության երրորդ դասի
պետական խորհրդականի դասային աստիճանները բարձրագույն դասային
աստիճաններ են, որոնք շնորհում է Հանրապետության նախագահը:
3. Դատախազության մյուս դասային աստիճանները շնորհում
գլխավոր դատախազը:
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4. Գլխավոր դատախազին և գլխավոր դատախազի տեղակալներին
դասային աստիճանները շնորհվում են զբաղեցրած պաշտոնի համար
նախատեսված
առավելագույն
դասային
աստիճանի
սահմաններում:

Դատախազության

մյուս պաշտոններում ծառայողներին

դասային աստիճանները շնորհվում են հերթականության կարգով,
զբաղեցրած պաշտոնի համար նախատեսված առավելագույն դասային
աստիճանի
սահմաններում,
նախորդ
դասային
աստիճանում
պաշտոնավարման սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո` տասն օրվա
ընթացքում, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի:
5. Դատախազության դասային աստիճանները շնորհվում են անհատական կարգով` ցմահ:
Հոդված 44. Դատախազության պաշտոններին
դասային աստիճանները

համապատասխանող

1. Գլխավոր դատախազի պաշտոնին համապատասխանող դասային
աստիճանի վերին սահմանն արդարադատության պետական խորհրդականի
դասային աստիճանն է, իսկ ստորին սահմանն արդարադատության երկրորդ
դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճանն է:
2. Գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնին համապատասխանող
դասային աստիճանի վերին սահմանն արդարադատության առաջին դասի
պետական խորհրդականի դասային աստիճանն է, իսկ ստորին սահմանն
արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային
աստիճանն է:
3. Գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանման
ղեկավարի, Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազի, զինվորական դատախազի
տեղակալի պաշտոնին համապատասխանող դասային աստիճանի վերին
սահմանն արդարադատության երկրորդ դասի պետական խորհրդականի
դասային աստիճանն է:
4. Շրջանի դատախազի, կայազորի զինվորական դատախազի,
գլխավոր դատախազության ավագ դատախազի, Ստեփանակերտ քաղաքի
դատախազի
տեղակալի
պաշտոններին
համապատասխանող դատախազության դասային աստիճանների վերին
սահմանն արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդականի
դասային աստիճանն է:
5. Գլխավոր դատախազության դատախազի, գլխավոր դատախազության
կառուցվածքային
ստորաբաժանման
ավագ
դատախազի,
գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժնի հատկապես կարևոր
գործերի ավագ քննիչի, շրջանի դատախազի տեղակալի, զինվորական
կենտրոնական դատախազության ավագ դատախազի պաշտոններին
համապատասխանող դատախազության դասային աստիճանների վերին
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սահմանն արդարադատության առաջին դասի խորհրդականի դասային
աստիճանն է:
6. Գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանման
դատախազի, գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերի քննիչի, Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազության
ավագ դատախազի, զինվորական կենտրոնական դատախազության
դատախազի, շրջանի դատախազության ավագ դատախազի, կայազորի
զինվորական դատախազության ավագ դատախազի պաշտոններին համապատասխանող դատախազության դասային աստիճանների վերին սահմանն
արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդականի դասային աստիճանն է:
7. Ստեփանակերտ քաղաքի, շրջանի դատախազության դատախազի,
կայազորի զինվորական դատախազության դատախազի պաշտոններին
համապատասխանող դատախազության դասային
աստիճանների
վերին
սահմանն արդարադատության երրորդ դասի խորհրդականի դասային
աստիճանն է:
8. Այլ մարմիններում հանրային ծառայություն անցած (աշխատած) և
միայն զինվորական կամ այլ հատուկ կոչում ունեցող անձանց դատախազի
պաշտոնում նշանակելիս նրանց զինվորական կամ այլ հատուկ կոչումը
համապատասխանեցվում է դատախազի համապատասխան դասային
աստիճանին: Զինվորական կամ այլ հատուկ կոչումների համապատասխանությունը

սույն

օրենքով

սահմանված

դասային

աստիճաններին

սահմանում է Կառավարությունը:
Հոդված 45. Դատախազության

դասային աստիճանների շնորհման

ժամկետները և կարգը
1. Երրորդ դասի խորհրդականի դասային աստիճանը սկզբնական
դասային աստիճան է և շնորհվում է դատախազությունում պաշտոնի
նշանակվելիս, բացառությամբ սույն օրենքի 44-րդ հոդվածի 8-րդ մասով
սահմանված դեպքի:
2. Եթե սույն օրենքի 44-րդ հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված դասային
աստիճանի համապատասխանեցման արդյունքում այն ավելի բարձր է
դատախազության տվյալ պաշտոնին նշանակվելու համար սույն օրենքի 44-րդ
հոդվածով

սահմանված

առավելագույն

դասային

աստիճանից,

ապա

շնորհվում է տվյալ պաշտոնի համար սահմանված առավելագույն դասային
աստիճանից մեկ աստիճան բարձր դասային աստիճան:
3. Սույն օրենքով սահմանված կարգով հերթական դասային աստիճանների շնորհման համար սահմանվում են պաշտոնավարման հետևյալ
ժամկետները.
1) երրորդ դասի խորհրդականի դասային աստիճանն ունեցողի համար`
երկու տարի.
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2) երկրորդ դասի խորհրդականի դասային աստիճանն ունեցողի
համար`երեք տարի.
3) առաջին դասի խորհրդականի դասային աստիճանն ունեցողի
համար`երեք տարի.
4) արդարադատության երրորդ դասի
աստիճանն ունեցողի համար`չորս տարի.

խորհրդականի

դասային

5) արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդականի դասային
աստիճանն ունեցողի համար` հինգ տարի:
4. Արդարադատության առաջին դասի խորհրդականի դասային
աստիճան ունեցողի համար բարձրագույն դասային աստիճանի շնորհման
համար պաշտոնավարման ժամկետ չի սահմանվում:
5. Դատախազության նախորդ դասային աստիճանը կրելու ժամկետը
հաշվարկվում է այդ դասային աստիճանի շնորհման իրավական ակտի
ստորագրման հաջորդ օրվանից, իսկ սույն օրենքի 44-րդ հոդվածի 8-րդ մասով
սահմանված դասային աստիճանի համապատասխանեցման արդյունքում`
զինվորական կամ այլ հատուկ կոչման շնորհման իրավական ակտի
ստորագրման հաջորդ օրվանից:
6. Դատախազի և քննիչի հերթական դասային աստիճանի շնորհումը
հետաձգվում է, եթե՝
1) սույն օրենքի 49-րդ հոդվածի 7-րդ և 8-րդ մասերով սահմանված
կարգով հետաձգվել է նրա ատեստավորումը՝ մինչև նրա ատեստավորման
արդյունքներով որոշում ընդունելը.
2) նրա նկատմամբ սույն օրենքի 49-րդ հոդվածով սահմանված կարգով
որակավորման հանձնաժողովն ընդունել է լրացուցիչ վերապատրաստում
անցնելու որոշում՝ մինչև վերապատրաստման ավարտը.
3) նա ունի կարգապահական տույժ՝ մինչև կարգապահական տույժի
սույն օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելը.
4) նրա նկատմամբ սույն օրենքով սահմանված կարգով հարուցվել է
կարգապահական վարույթ՝ մինչև վարույթի արդյունքներով համապատասխան որոշում ընդունելը.
5) նրա լիազորությունները սույն օրենքով սահմանված կարգով
կասեցվել են՝ մինչև կասեցման հանգամանքների վերանալը:
7. Հերթական դասային աստիճանի շնորհման հետաձգման սույն
հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված հիմքերը վերանալուց հետո՝ տասն օրվա
ընթացքում, դատախազին շնորհվում է հերթական դասային աստիճանը:
8. Դատախազին սույն օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում
դասային աստիճան շնորհելուն խոչընդոտելն առաջացնում է կարգապահական պատասխանատվություն:
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ԳԼՈՒԽ 8
ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻ, ՔՆՆԻՉՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ
Հոդված 46. Դատախազի և քննիչի իրավունքները
1. Դատախազը և քննիչն իրավունք ունեն՝
1) ծանոթանալու իրենց անձնական գործերի բոլոր նյութերին, իրենց
գործունեության գնահատագրերին և այլ փաստաթղթերին, ինչպես նաև
ներկայացնելու պարզաբանումներ.
2) պաշտոնեական պարտականությունների կատարման համար սահմանված կարգով ստանալու անհրաժեշտ տեղեկություններ և նյութեր.
3) իրենց իրավասության սահմաններում քննարկելու հարցեր և ընդունելու որոշումներ.
4) ստանալու օրենքով նախատեսված վարձատրություն, հավելավճարներ և այլ վճարներ.
5) իրավական պաշտպանության, սոցիալական պաշտպանության և
ապահովության.
6) օրենքով սահմանված կարգով ծառայողական առաջխաղացման և
դասային աստիճանի բարձրացման.
7) վերապատրաստվելու սահմանված կարգերով և դեպքերում պետական բյուջեի, ինչպես նաև օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին.
8) առաջարկություններ ներկայացնելու դատախազության գործունեության կատարելագործման վերաբերյալ:
2. Դատախազը և քննիչն ունեն օրենքով նախատեսված այլ իրավունքներ:
Հոդված 47. Դատախազի և քննիչի պարտականությունները
1. Դատախազը և քննիչը պարտավոր են՝
1) տիրապետել զբաղեցրած պաշտոնում իրենց իրավունքներն ու
պարտականությունները սահմանող իրավական ակտերին.
2) կատարել Սահմանադրության, օրենքների և այլ իրավական ակտերի
պահանջները.
3) ապահովել պահանջվող մասնագիտական որակավորում և գործնական հմտություններ.
4) իրենց լիազորություններն իրականացնելիս ապահովել մարդու և
քաղաքացու իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանությունը.
5) պահպանել աշխատանքային կարգապահությունը, ինչպես նաև
դատախազի վարքագծի կանոնները.
6) պահպանել պետական, ծառայողական կամ օրենքով պահպանվող
այլ գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերի հետ աշխատելու՝ օրենսդրու-
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թյամբ սահմանված պահանջները, այդ թվում՝ պաշտոնավարումը դադարեցնելուց հետո.
7) սույն օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում անցնել ատեստավորում և վերապատրաստում.
8) պահպանել սույն օրենքի 48-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումները և անհամատեղելիության պահանջները:
2. Դատախազը և քննիչն ունեն նաև օրենքով և այլ իրավական
ակտերով սահմանված այլ պարտականություններ:
Հոդված 48. Դատախազի և քննիչի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները և անհամատեղելիության պահանջները
1. Դատախազը և քննիչը չեն կարող զբաղեցնել իրենց կարգավիճակով
չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման
այլ մարմիններում, որևէ պաշտոն՝ առևտրային կազմակերպություններում,
զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կատարել վճարովի այլ
աշխատանք, բացի գիտական, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից:
2. Դատախազը և քննիչը չեն կարող համատեղ աշխատել մերձավոր
ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձանց (ծնող, ամուսին,
զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, ամուսնու զավակ, ամուսնու եղբայր և
ամուսնու քույր) հետ, եթե նրանց պաշտոնավարումը կապված է միմյանց
նկատմամբ անմիջական ենթակայության հետ:
3. Դատախազը և քննիչն իրավունք չունեն լինելու տնտեսական ընկերությունների մասնակից կամ վստահության վրա հիմնված ընկերակցության
ավանդատու, եթե, բացի ընկերության ընդհանուր ժողովին մասնակցելուց,
դատախազը և քննիչը ներգրավվում են նաև այդ կազմակերպության
կարգադրիչ կամ կառավարման այլ գործառույթների իրականացմանը:
4. Դատախազը և քննիչն իրավունք չունեն՝
1) լինելու երրորդ անձանց ներկայացուցիչ, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ ներկայացնում են իրենց ընտանիքի անդամներին կամ իրենց
խնամակալության (հոգաբարձության) ներքո գտնվող անձանց.
2) իրենց պաշտոնեական դիրքն օգտագործելու կուսակցությունների,
հասարակական, այդ թվում՝ կրոնական միավորումների շահերի համար,
նրանց նկատմամբ վերաբերմունք քարոզելու, ինչպես նաև իրենց պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս այլ քաղաքական կամ կրոնական
գործունեություն իրականացնելու.
3) կազմակերպելու գործադուլներ կամ մասնակցելու դրանց.
4) կազմակերպելու հավաքներ, հավաքներին մասնակցելիս կրելու
ծառայողական համազգեստ.
5) հոնորար ստանալու պաշտոնեական պարտականությունների կատարումից բխող հրապարակումների կամ ելույթների համար, բացառությամբ
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գիտական, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից բխող հրապարակումների կամ ելույթների.
6) ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործելու նյութատեխնիկական, ֆինանսական և տեղեկատվական միջոցները, պետական գույքը և
ծառայողական տեղեկատվությունը.
7) պաշտոնեական պարտականությունների կատարման համար այլ
անձանցից ստանալու նվերներ, գումարներ կամ ծառայություններ, բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:
5. Դատախազի և քննիչի կողմից իրականացվող գիտական, կրթական և
ստեղծագործական աշխատանքը չպետք է խոչընդոտի իրենց պարտականությունների իրականացմանը:
Հոդված 49. Դատախազի և քննիչի ատեստավորումը
1. Դատախազների և քննիչների ատեստավորումն անցկացվում է
զբաղեցրած պաշտոնին նրանց մասնագիտական գիտելիքների, գործնական
հմտությունների և աշխատանքային ունակությունների համապատասխանությունը որոշելու, ինչպես նաև ծառայողական առաջխաղացման նպատակով:
2. Դատախազները և քննիչները երեք տարին մեկ անցնում են ատեստավորում: Դատախազի կամ քննիչի պաշտոն առաջին անգամ զբաղեցնող անձն
անցնում է ատեստավորումը պաշտոնի նշանակվելուց երեք տարի հետո:
3. Դատախազի և քննիչի արտահերթ ատեստավորումը կարող է
անցկացվել հերթական ատեստավորումից առնվազն մեկ տարի հետո:
4. Դատախազի և քննիչի արտահերթ ատեստավորումն անցկացվում է
գլխավոր դատախազի հրամանով՝ իր պատճառաբանված որոշմամբ կամ
դատախազի և քննիչի ցանկությամբ:
5. Ատեստավորումն անցկացվում է դատախազի և քննիչի անմիջական
մասնակցությամբ:
6. Ատեստավորման ենթակա չեն՝
1) գլխավոր դատախազը և նրա տեղակալները.
2) Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի) դատախազները, գլխավոր
դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարները,
զինվորական դատախազի տեղակալները, կայազորների զինվորական
դատախազները.
3) հղի կամ մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի կապակցությամբ
արձակուրդում գտնվող դատախազները և քննիչները, եթե նրանք ատեստավորվելու ցանկություն չեն հայտնել:
7. Հղիության և ծննդաբերության կամ մինչև երեք տարեկան երեխայի
խնամքի կապակցությամբ արձակուրդում գտնվող դատախազները և
քննիչները ենթակա են ատեստավորման արձակուրդից վերադառնալուց
հետո ոչ շուտ, քան մեկ տարի հետո, եթե վերջիններս ցանկություն չեն
հայտնել ավելի վաղ ատեստավորվելու համար:
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8. Ատեստավորման ենթակա, սակայն արձակուրդում կամ գործուղման
մեջ գտնվող, ինչպես նաև ժամանակավոր անաշխատունակ դատախազները և
քննիչները ենթակա են ատեստավորման աշխատանքի ներկայանալուց հետո՝
մեկամսյա ժամկետում: Դատախազի և քննիչի ժամանակավոր անաշխատունակության և արձակուրդում գտնվելու, ինչպես նաև վերապատրաստման
ժամանակ ատեստավորման արդյունքների հիման վրա համապատասխան
որոշում է ընդունվում նրանց աշխատանքի ներկայանալու օրվանից հետո՝
երկշաբաթյա ժամկետում:
9. Ատեստավորման ենթակա դատախազները և քննիչները ոչ ուշ, քան
մեկ ամիս առաջ տեղեկացվում են ատեստավորման անցկացման մասին:
10. Ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ անմիջական
վերադաս դատախազը ներկայացնում է դատախազի գնահատագիրը, իսկ
քննիչների գնահատագիրը ներկայացնում է գլխավոր դատախազի լիազորած
դատախազը:
11. Գնահատագրերը պետք է բովանդակեն տվյալներ դատախազի և
քննիչի

մասին, տան նրանց գործնական, անձնական հատկանիշների և

պաշտոնեական գործունեության արդյունքների հիմնավորված գնահատականը: Այդ գնահատականը պետք է հիմնվի նախորդ ատեստավորումից հետո
ընկած ժամանակաշրջանում դատախազի և քննիչի կողմից իրենց կատարած
աշխատանքների մասին տարին մեկ անգամ անմիջական վերադաս
դատախազին (գլխավոր դատախազի լիազորած դատախազին) ներկայացված
հաշվետվությունների վերաբերյալ վերջինիս եզրակացությունների վրա:
12. Դատախազը և քննիչն ատեստավորում անցկացնելու օրվանից
առնվազն մեկ շաբաթ առաջ պետք է ծանոթանան իրենց գնահատագրերին:
Իրենց գնահատագրերի վերաբերյալ դատախազը և քննիչը կարող են գրավոր
անհամաձայնություն հայտնել անմիջական վերադաս դատախազին կամ
վերադաս դատախազին (գլխավոր դատախազի լիազորած դատախազին),
ինչպես նաև որակավորման հանձնաժողովին:
13. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով գնահատագիր չներկայացնելը
չի կարող բացասաբար ազդել դատախազի և քննիչի ատեստավորման
արդյունքում կայացված որոշման վրա:
14. Որակավորման հանձնաժողովն ատեստավորման արդյունքներով
ընդունում է հետևյալ որոշումներից մեկը.
1) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին.
2) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ սույն օրենքով
սահմանված կարգով ներառելով դատախազների և քննիչների ծառայողական
առաջխաղացման համապատասխան ցուցակում.
3) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ լրացուցիչ վերապատրաստում անցնելու պայմանով.
4) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ միջնորդելով
արտահերթ դասային աստիճան շնորհելու մասին.
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5) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին՝ միջնորդելով
ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրելու մասին.
6) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին՝ միջնորդելով
պաշտոնից ազատելու մասին:
15. Սույն հոդվածի 14-րդ մասով կայացված որոշումների մասին
որակավորման հանձնաժողովն ատեստավորման օրը հայտնում է դատախազին և քննիչին: Դատախազը և քննիչն իրավունք ունեն ծանոթանալու
իրենց ատեստավորման որոշմանը, ինչպես նաև եռօրյա ժամկետում
բողոքարկելու այն գլխավոր դատախազին:
16. Որակավորման հանձնաժողովի որոշումը և ատեստավորման
արդյունքները որակավորման հանձնաժողովի նախագահն ատեստավորման
ավարտից հետո՝ եռօրյա ժամկետում, ներկայացնում է գլխավոր
դատախազին:
17. Գլխավոր դատախազն որակավորման հանձնաժողովի սույն
հոդվածի 14-րդ մասի 2-րդ կետով կայացված որոշումների և ատեստավորման
արդյունքների հիման վրա համապատասխան որոշումն ընդունում է ոչ ուշ,
քան որակավորման հանձնաժողովի որոշումն ու ատեստավորման
արդյունքները ստանալու օրվանից հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում:
18. Գլխավոր դատախազն որակավորման հանձնաժողովի սույն
հոդվածի 14-րդ մասի 3-րդ կետով կայացված որոշման և ատեստավորման
արդյունքների հիման վրա համապատասխան որոշումն ընդունում է համապատասխան վերապատրաստումն անցնելուց հետո ոչ ուշ, քան երկշաբաթյա
ժամկետում:
19. Գլխավոր դատախազն որակավորման հանձնաժողովի սույն
հոդվածի 14-րդ մասի 4-րդ, 5-րդ կամ 6-րդ կետերով կայացված որոշման և
ատեստավորման արդյունքների հիման վրա համապատասխան միջնորդությունները բավարարելու կամ մերժելու մասին որոշում է ընդունում ոչ ուշ,
քան որակավորման հանձնաժողովի որոշումն ու ատեստավորման
արդյունքները ստանալու օրվանից հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում:
20. Դատախազի և քննիչի կողմից ատեստավորման որոշման
բողոքարկվելու դեպքում Գլխավոր դատախազը որոշում է կայացնում բողոքը
բավարարելու կամ մերժելու վերաբերյալ՝ բողոքը ստանալու պահից հնգօրյա
ժամկետում: Գլխավոր դատախազի կողմից բողոքը բավարարելու որոշում
կայացնելու դեպքում դատախազը և քննիչն ատեստավորում են անցնում
որոշման կայացման պահից եռօրյա ժամկետում: Գլխավոր դատախազի
կողմից բողոքը մերժելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել դատական
կարգով:
21. Դատախազների ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանում է
գլխավոր դատախազը:
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Հոդված 50. Դատախազի և քննիչի վերապատրաստումը և մասնակցությունը կրթական այլ ծրագրերին
1. Բոլոր դատախազները և քննիչները, բացառությամբ գլխավոր դատախազի և նրա տեղակալների, առնվազն երեք տարին մեկ անգամ անցնում են
վերապատրաստում` գլխավոր դատախազի սահմանած կարգով:
2. Դատախազները և քննիչները պարտավոր են անցնել լրացուցիչ
վերապատրաստում՝ սույն օրենքի 49-րդ հոդվածի 14-րդ մասի 3-րդ կետով
կայացված որոշման դեպքում:
3. Սույն հոդվածով սահմանված

վերապատրաստում

անցնելու

ընթացքում պահպանվում է դատախազի և քննիչի պաշտոնը և դրա համար
սահմանված աշխատավարձը:
4. Դատախազը և քննիչն իրավունք ունեն մասնակցելու կրթական
վերապատրաստման այլ ծրագրերի, համաժողովների և իրավաբանների
մասնագիտական այլ հավաքների: Աշխատանքային ժամերին կամ օրերին
այդպիսի միջոցառումներին մասնակցելու կապակցությամբ մինչև երեք օր
տևողությամբ բացակայելու թույլտվությունը տալիս է գլխավոր դատախազի՝
ոլորտը համակարգող տեղակալը: Դրանից ավելի ժամկետով թույլտվություն
կարող է տալ գլխավոր դատախազը: Համապատասխան թույլտվություն
ստացած դատախազի և քննիչի՝ այդպիսի միջոցառումներին մասնակցելու
կապակցությամբ բացակայությունը համարվում է հարգելի՝ աշխատավարձի
պահպանմամբ:
ԳԼՈՒԽ 9
ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻ, ՔՆՆԻՉՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻՆ,
ՔՆՆԻՉՆԵՐԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ
ԿԱՐԳԸ
Հոդված 51. Խրախուսանքի տեսակները և հիմքերը
1. Երկարամյա ծառայության (պաշտոնավարման) կամ պաշտոնեական
պարտականությունները կամ հատուկ առաջադրանքները գերազանց
կատարելու համար դատախազի և քննիչի նկատմամբ կարող են կիրառվել
խրախուսանքի հետևյալ տեսակները.
1) շնորհակալության հայտարարում.
2) դրամական պարգևատրում.
3) հուշանվերով, մեդալով կամ կրծքանշանով պարգևատրում.
4) լրացուցիչ վճարովի արձակուրդի տրամադրում՝ տասն օրով.
5) «Դատախազության պատվավոր աշխատող» կոչման շնորհում և
համապատասխան կրծքանշանով պարգևատրում.
6) արտահերթ դասային աստիճանի շնորհում.
7) սույն օրենքի 44-րդ հոդվածով նախատեսված դասային աստիճանի
վերին սահմանից մեկ աստիճան բարձր դասային աստիճանի շնորհում, եթե
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կրկնակի լրացել է ունեցած դասային աստիճանի համար սույն օրենքով
սահմանված պաշտոնավարման ժամկետը:
2. Կարգապահական տույժ ունեցող դատախազի և քննիչի նկատմամբ
որպես խրախուսանք կարող է կիրառվել միայն նախկինում նշանակված
կարգապահական տույժը ժամկետից շուտ հանելը:
3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված խրախուսանքը
դատախազի և քննիչի նկատմամբ կարող է կիրառվել պաշտոնավարման
ամբողջ ընթացքում մեկ անգամ:
4. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կետերով
սահմանված խրախուսման տեսակները կիրառում է գլխավոր դատախազը:
5. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ և 7-րդ կետերով սահմանված խրախուսման տեսակը կիրառում է նման դասային աստիճան շնորհելու
իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը:
6. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված խրախուսման տեսակը
կիրառում է տվյալ տեսակի կարգապահական տույժը նշանակելու
իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը:
7. Դատախազության գործունեությանն օժանդակող անձինք կարող են
խրախուսվել գլխավոր դատախազի սահմանած կարգով:
8. Դատախազի և քննիչի նկատմամբ խրախուսանք չի կարող կիրառվել,
եթե նրանց նկատմամբ ընդունվել է սույն օրենքի 49-րդ հոդվածի 14-րդ մասի
5-րդ և 6-րդ կետերով սահմանված որոշումը կամ նրանք համարվում են
կարգապահական տույժ ունեցող, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով
սահմանված դեպքի:
9. Խրախուսման ներկայացնելու կարգը սահմանում է գլխավոր
դատախազը:
Հոդված 52. Կարգապահական պատասխանատվության հիմքերը
1. Դատախազին և քննիչին կարգապահական պատասխանատվության
ենթարկելու հիմքերն են՝
1) իրենց պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը.
2) դատախազի վարքագծի կանոնները խախտելը.
3) աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոնները պարբերաբար խախտելը.
4) սույն օրենքի 48-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումները
կամ անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելը:
Հոդված 53. Կարգապահական տույժերը
1. Դատախազի և քննիչի նկատմամբ կարող են նշանակվել հետևյալ
կարգապահական տույժերը՝
1) նկատողություն.
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2) խիստ նկատողություն.
3) դասային աստիճանի իջեցում՝ մեկ աստիճանով.
4) պաշտոնի իջեցում՝ մեկ աստիճանով.
5) պաշտոնից ազատում:
2. Կարգապահական տույժը պետք է համաչափ լինի կատարված
կարգապահական խախտման ծանրությանը և մեղավորության աստիճանին:
3. Մեկ կարգապահական խախտման համար դատախազի և քննիչի
նկատմամբ կարող է նշանակվել միայն մեկ կարգապահական տույժ: Մեկ
կարգապահական վարույթի շրջանակներում, անգամ եթե նույն դատախազը և
քննիչը կատարել են մի քանի կարգապահական խախտում, դատախազի և
քննիչի նկատմամբ կարող է նշանակվել միայն մեկ կարգապահական տույժ:
4. Կարգապահական տույժի ենթարկված դատախազը և քննիչը չեն
ազատվում նույն արարքի համար օրենքով սահմանված վարչական կամ
քրեական պատասխանատվությունից:
5. «Պաշտոնից ազատում» կարգապահական տույժը կարող է նշանակվել դատախազի և քննիչի կողմից այնպիսի արարք կատարվելու դեպքում, որը
վարկաբեկել է դատախազության հեղինակությունը կամ անհամատեղելի է
դատախազի և քննիչի պաշտոնի հետ:
Հոդված 54. Կարգապահական տույժ նշանակելու իրավասությունը
1. Սույն օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգապահական տույժերը նշանակում է գլխավոր դատախազը քննիչների և այն
դատախազների նկատմամբ, որոնց նշանակել է ինքը, բացառությամբ սույն
հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված դեպքերի:
2. Գլխավոր դատախազը սույն օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին
կետով սահմանված կարգապահական տույժը կարող է նշանակել նաև
գլխավոր դատախազի տեղակալների նկատմամբ:
3. Սույն օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով սահմանված
կարգապահական տույժը բարձրագույն դասային աստիճան ունեցող
դատախազների նկատմամբ նշանակում է Հանրապետության նախագահը՝
գլխավոր դատախազի ներկայացմամբ:
4. Գլխավոր դատախազի տեղակալների նկատմամբ սույն օրենքի 53-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ կետերով նախատեսված տույժերը
նշանակում է Հանրապետության նախագահը` գլխավոր դատախազի
ներկայացմամբ:
5. Գլխավոր դատախազի նկատմամբ սույն օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 3-րդ կետով նախատեսված տույժը նշանակում է Հանրապետության
նախագահը:
6. Սույն օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ
կետերով նախատեսված տույժերը դատախազների և քննիչների նկատմամբ,
բացառությամբ գլխավոր դատախազի և նրա տեղակալների, նշանակվում են
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միայն էթիկայի հանձնաժողովի համապատասխան եզրակացության հիման
վրա:
Հոդված 55. Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու
կարգը և ժամկետները
1. Սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հիմքերով
կարգապահական խախտման փաստի առթիվ գլխավոր դատախազի կողմից
դատախազի և քննիչի նկատմամբ հարուցվում է կարգապահական վարույթ,
բացառությամբ այն դեպքի, երբ նշանակվում է սույն օրենքի 53-րդ հոդվածի 1ին մասի 1-ին կետով նախատեսված կարգապահական տույժը, որը կարող է
նշանակվել առանց կարգապահական վարույթ հարուցելու:
2. Դատախազի և քննիչի նկատմամբ կարգապահական վարույթը
հարուցելու և իրականացնելու, այդ թվում՝ սույն հոդվածով սահմանված
իրավունքների և պարտականությունների իրականացման կարգը սահմանում
է գլխավոր դատախազը:
3. Կարգապահական վարույթը հարուցվում է կարգապահական խախտում հայտնաբերելու օրվանից՝ երեսնօրյա ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան այն
կատարելու օրվանից 12 ամսվա ընթացքում:
4. Կարգապահական վարույթի տևողությունը չի կարող գերազանցել 21
օրը` սկսած կարգապահական վարույթ հարուցելու օրվանից, բացառությամբ
կարգապահական ստուգումների, դատախազի և քննիչի հարգելի պատճառով
բացակայության,

հիվանդության,

գործուղման

դեպքերի:

Այս

դեպքում

կարգապահական վարույթի տևողությունը վարույթ հարուցած անձի կողմից
կարող է երկարաձգվել կարգապահական ստուգումների, հիվանդության,
գործուղման կամ դատախազի և քննիչի հարգելի պատճառով բացակայության
ժամանակահատվածով:
5. Կարգապահական վարույթի հարուցման և կարգապահական տույժի
նշանակման որոշումների մասին դատախազին և քննիչին հաղորդվում է
համապատասխանաբար կարգապահական վարույթ հարուցելու և կարգապահական տույժ նշանակելու որոշումները կայացնելու օրվանից ոչ ուշ, քան
եռօրյա ժամկետում:
6. Առերևույթ կարգապահական խախտման մեջ կասկածվող դատախազը և քննիչն ունեն՝
1) իրավունք՝ ծանոթանալու իրենց իրավունքներին և պարտականություններին.
2) իրավունք՝ իմանալու, թե ինչ կարգապահական խախտում է իրենց
վերագրվում, պարզաբանում տալ իրենց նկատմամբ հարուցված կարգապահական վարույթի առնչությամբ.
3) իրավունք՝ միջնորդություններ ներկայացնելու կարգապահական
վարույթի ընթացքում առանձին գործողություններ կատարելու համար,
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ինչպես նաև ներկայացնելու նյութեր, իրենց պարզաբանումները հիմնավորող
փաստական տվյալներ՝ կարգապահական վարույթի նյութերին կցելու համար.
4) իրավունք՝ բացարկ հայտնելու կարգապահական վարույթ իրականացնող անձին, եթե կան հիմքեր ենթադրելու, որ կարգապահական վարույթ
իրականացնող անձը ուղղակի կամ անուղղակի շահագրգռված է
կարգապահական վարույթի ելքով: Բացարկը լուծում է գլխավոր դատախազը.
5) իրավունք՝ ծանոթանալու կարգապահական վարույթի նյութերին,
բացառությամբ՝ պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների, եթե չունեն դրանց առնչվելու թույլտվություն, ինչպես նաև
կարգապահական վարույթի ընթացքի, նյութերի վերաբերյալ ներկայացնելու
առաջարկություններ, դիտողություններ և միջնորդություններ.
6) օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ իրավունքներ:
7. Դատախազը և քննիչը պարտավոր են կարգապահական վարույթն
իրականացնողի պահանջով ներկայացնել կարգապահական վարույթի
իրականացման համար անհրաժեշտ իրենց մոտ եղած փաստաթղթեր,
առարկաներ և նյութեր:
8. Դատախազը և քննիչն իրավունք ունեն իրենց նկատմամբ նշանակված կարգապահական տույժի մասին որոշումն օրենքով սահմանված կարգով
բողոքարկելու դատարան:
Հոդված 56. Էթիկայի հանձնաժողովի գործունեության կարգը
1. Կարգապահական վարույթի ավարտից հետո՝ յոթնօրյա ժամկետում,
գլխավոր դատախազը կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը (սույն հոդվածում այսուհետ՝ հարց), որը կարող է ներառել նաև
սույն օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված
կարգապահական տույժ նշանակելու միջնորդություն, ներկայացնում է
Էթիկայի հանձնաժողովի քննարկմանը:
2. Էթիկայի հանձնաժողովի այն դատախազ անդամը, որի վերաբերյալ
հարցը ներկայացվել է Էթիկայի հանձնաժողովի քննարկմանը, չի մասնակցում
այդ քննարկմանը: Եթե այդ անդամը Էթիկայի հանձնաժողովի նախագահն է,
ապա Էթիկայի հանձնաժողովը ձայների մեծամասնությամբ հանձնաժողովի
անդամներից ընտրում է Էթիկայի հանձնաժողովի ժամանակավոր նախագահ:
3. Էթիկայի հանձնաժողովը հարցը քննում է դրա համար հրավիրված
նիստում և գաղտնի քվեարկությամբ որոշում է կարգապահական խախտման
փաստի առկայությունը, կատարված կարգապահական խախտման մեջ
դատախազի կամ քննիչի մեղավորության հարցը, իսկ սույն օրենքի 53-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված կարգապահական տույժ
նշանակելու միջնորդություն ներկայացված լինելու դեպքում՝ նաև «պաշտոնից
ազատում» կարգապահական տույժ նշանակելու հնարավորության հարցը:
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4. Էթիկայի հանձնաժողովի նիստն էթիկայի հանձնաժողովի նախագահի, իսկ նրա բացակայության դեպքում՝ տարիքով ավագ անդամի կողմից
հրավիրվում է սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով հարցը
ներկայացնելուց հետո՝ յոթնօրյա ժամկետում: Նիստն իրավազոր է, եթե
նիստին մասնակցում է առնվազն հինգ անդամ: Հանձնաժողովի նախագահի
բացակայության դեպքում նիստը վարում է տարիքով ավագ անդամը:
5. Էթիկայի հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ կարգապահական
վարույթի արդյունքներով ձեռք բերված տվյալները գնահատում է իր ներքին
համոզմամբ՝ հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտմամբ:
6. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով հարցի քննարկման արդյունքում Էթիկայի հանձնաժողովը կայացնում է հետևյալ որոշումներից մեկը՝
1) կարգապահական խախտման փաստի բացակայության մասին.
2) կարգապահական խախտման առկայության և դատախազի կամ
քննիչի մեղավորության մասին.
3) կարգապահական խախտման առկայության և դատախազի կամ
քննիչի մեղավորության բացակայության մասին:
7. Կարգապահական խախտման առկայության և դատախազի կամ
քննիչի մեղավորության մասին որոշում կայացնելու դեպքում Էթիկայի
հանձնաժողովը սույն օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված կարգապահական տույժ նշանակելու միջնորդություն ներկայացված
լինելու դեպքում որոշում է կայացնում նաև բացասական կամ դրական
եզրակացություն տալ «պաշտոնից ազատում» կարգապահական տույժ
նշանակելու վերաբերյալ:
8. Սույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված որոշում
կայացնելու դեպքում, ինչպես նաև «պաշտոնից ազատում» կարգապահական
տույժ նշանակելու վերաբերյալ դրական եզրակացություն ներկայացնելու
դեպքում գլխավոր դատախազը եռօրյա ժամկետում նշանակում է սույն
օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված համապատասխան
կարգապահական տույժի տեսակներից մեկը:
9. Կարգապահական խախտման առկայության և դատախազի կամ
քննիչի մեղավորության մասին որոշում կայացնելու և «պաշտոնից ազատում»
կարգապահական տույժ նշանակելու վերաբերյալ բացասական եզրակացություն ներկայացնելու դեպքում գլխավոր դատախազը կարող է նշանակել
«պաշտոնի իջեցում մեկ աստիճանով» կարգապահական տույժի տեսակը:
10. Դատախազը և քննիչը կարող են դիմել Էթիկայի հանձնաժողովին
դատախազի վարքագծի կանոնների վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթի
մեկնաբանություններ ստանալու խնդրանքով:
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Հոդված 57. Կարգապահական տույժը հանելը և մարելը
1. Սույն օրենքով սահմանված կարգով նշանակված կարգապահական
տույժը համարվում է մարված, եթե դատախազը և քննիչը կարգապահական
տույժ նշանակելու օրվանից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում նոր կարգապահական տույժի չեն ենթարկվել:
2. «Պաշտոնից ազատում», «պաշտոնի իջեցում մեկ աստիճանով» կամ
«դասային աստիճանի իջեցում մեկ աստիճանով» կարգապահական տույժեր
նշանակվելու օրվանից սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետն
անցնելուց հետո անձի նախկին կարգավիճակը չի վերականգնվում,
բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված դեպքերի:
3. Կարգապահական տույժն այն նշանակող անձի որոշմամբ կարող է
հանվել, բացառությամբ «պաշտոնից ազատում», «պաշտոնի իջեցում մեկ
աստիճանով», «դասային աստիճանի իջեցում մեկ աստիճանով» կարգապահական տույժերի, մինչև կարգապահական տույժ նշանակելու օրվանից հետո՝
վեց ամիսը լրանալը, սույն օրենքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված
դեպքում:
4. «Պաշտոնի իջեցում մեկ աստիճանով» կամ «դասային աստիճանի
իջեցում մեկ աստիճանով» կարգապահական տույժերի նշանակման դեպքում
սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո
համապատասխանաբար նախկին պաշտոնում կամ դրան համարժեք այլ
պաշտոնում, կամ նախկին դասային աստիճանի վերականգնումը կարող է
իրականացվել դատախազների և քննիչների հերթական ատեստավորման,
իսկ գլխավոր դատախազի որոշմամբ՝ նաև արտահերթ ատեստավորման
արդյունքների հիման վրա:
ԳԼՈՒԽ 10
ԴԱՏԱԽԱԶԻ, ՔՆՆԻՉԻ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ, ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏՄԱՆ
ԵՎ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
Հոդված 58. Դատախազին և քննիչին գործուղելը
1.

Դատախազը,

առանց

իր

համաձայնության,

իր

զբաղեցրած

պաշտոնին համարժեք կամ ավելի բարձր պաշտոն զբաղեցնելու պայմանով
կարող է մինչև մեկ տարի ժամկետով գործուղվել գլխավոր դատախազություն
կամ այլ տարածքային դատախազություն՝ վերջինիս կազմում դատախազների
ժամանակավոր բացակայության կամ թափուր հաստիքների պատճառով:
Դատախազը ենթակա չէ գործուղման, եթե բժշկի եզրակացության համաձայն
դա կարող է վատթարացնել նրա կամ նրա հետ համատեղ ապրող ընտանիքի
անդամի առողջական վիճակը:
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2. Դատախազի գործուղումը կատարվում է գլխավոր դատախազի
հրամանով: Զինվորական դատախազության դատախազին կարող է գործուղել
նաև զինվորական դատախազը:
3. Գործուղումը կարող է երկարաձգվել դատախազի գրավոր համաձայնությամբ:
4. Գործուղված դատախազի աշխատավարձը չի կարող լինել ավելի
պակաս, քան իր պաշտոնում ստացած աշխատավարձը: Եթե թափուր
հաստիքի վրա գործուղվելիս դատախազի տվյալ պաշտոնի աշխատավարձը
բարձր է իր պաշտոնում ստացած աշխատավարձից, ապա գործուղված
դատախազը ստանում է ավելի բարձր աշխատավարձը:
5. Դատախազը գործուղման ավարտից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում,
առանց իր համաձայնության կրկին չի կարող գործուղվել:
6. Քննիչների գործուղման դեպքերը և կարգը սահմանվում է գլխավոր
դատախազի կողմից:
Հոդված 59. Դատախազին և քննիչին ցածր պաշտոնի փոխադրելը
1. Դատախազին և քննիչին չի կարելի իր զբաղեցրած պաշտոնից ցածր
պաշտոնի փոխադրել, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով
սահմանված դեպքերի:
2. Դատախազին և քննիչին իր զբաղեցրած պաշտոնից ցածր պաշտոնի
փոխադրելն իրականացվում է՝
1) դատախազի և քննիչի դիմումի հիման վրա.
2) երբ սույն օրենքով սահմանված կարգով նշանակվում է «պաշտոնի
իջեցում» կարգապահական տույժ.
3) սույն օրենքի 49-րդ հոդվածի 14-րդ մասի 5-րդ կետով սահմանված
միջնորդության հիման վրա սույն օրենքի 49-րդ հոդվածի 19-րդ մասով
սահմանված կարգով կայացված որոշմամբ:
Հոդված 60. Դատախազի և քննիչի լիազորությունները կասեցնելը
1. Դատախազի և քննիչի լիազորությունները կասեցվում են դատախազի
կամ քննիչի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցվելու դեպքում՝ մինչև
համապատասխան վերջնական որոշման ընդունումը:
2. Դատախազի և քննիչի լիազորությունները կարող են կասեցվել
դատախազի կամ քննիչի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցվելու
դեպքում՝ մինչև տվյալ վարույթով վերջնական որոշման ընդունումը:
3. Գլխավոր դատախազի տեղակալի լիազորությունները կասեցվում են
Հանրապետության նախագահի հրամանագրով: Մյուս դատախազների և
քննիչների լիազորությունները կասեցվում են գլխավոր դատախազի
հրամանով:
4. Դատախազի և քննիչի լիազորությունների կասեցման ժամանակահատվածում նրանց աշխատավարձը պահպանվում է:
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Հոդված 61. Դատախազին և քննիչին պաշտոնից ազատելը
1. Դատախազին և քննիչին պաշտոնից ազատելու հիմք են՝
1) անձնական դիմումը.
2) դատախազի և քննիչի պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը՝
65 տարին լրանալը.
3) դատախազի և քննիչի մահը.
4) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիության դադարեցումը,
5) հաստիքի կրճատումը.
6) դատախազության կառուցվածքային այլ ստորաբաժանում կամ այլ
դատախազություն փոխադրվելուց հրաժարվելը, դատախազության կառուցվածքային այն ստորաբաժանման լուծարման կամ վերակազմակերպման
դեպքում, որտեղ նրանք պաշտոն են զբաղեցրել.
7) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա մահացած
հայտարարվելը կամ անհայտ բացակայող ճանաչվելը.
8) սույն օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ կամ 7րդ կետերով սահմանված սահմանափակումներից որևէ մեկի ի հայտ գալը.
9) սույն օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված
կարգապահական տույժի նշանակումը.
10) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած ակտը, որով ապացուցված
է, որ նրանք այդ պաշտոնում նշանակվել են օրենքի պահանջների
խախտմամբ.
11) սույն օրենքի 49-րդ հոդվածի 14-րդ մասի 6-րդ կետով սահմանված
միջնորդության հիման վրա սույն օրենքի 49-րդ հոդվածի 19-րդ մասով
սահմանված կարգով կայացված որոշումը.
12) նրանց նկատմամբ կայացված դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ
մտած մեղադրական դատավճռի առկայությունը.
13) դատախազի և քննիչի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնելը կամ քրեական հետապնդում չիրականացնելը ոչ
արդարացնող հիմքով:
2. Դատախազին և քննիչին պաշտոնից ազատելու հիմք կարող է
հանդիսանալ նաև ժամանակավոր անաշխատունակության հետևանքով մեկ
տարվա

ընթացքում

ավելի

քան

վեց

ամիս

անընդմեջ

աշխատանքի

չներկայանալը:
3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ կետերով նախատեսված
դեպքերում դատախազները և քննիչներն ընդգրկվում են դատախազների և
քննիչների
ռեզերվում: Ռեզերվում ընդգրկվելու պահից երեք ամսվա
ընթացքում նրանց աշխատավարձը պահպանվում է:
4. Դատախազների և քննիչների ռեզերվում ընդգրկվելու և ռեզերվից
հանելու կարգը սահմանում է գլխավոր դատախազը:
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Հոդված 62. Գլխավոր դատախազի լիազորությունների դադարեցումը
1. Գլխավոր դատախազի լիազորությունները համարվում են դադարած,
երբ լրացել է նրա պաշտոնավարման ժամկետը՝ պաշտոնի ստանձմանը
հաջորդող վեցերորդ տարվա նույն օրը:
2. Գլխավոր դատախազի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարելու
դեպքերն են՝
1) դատախազի պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը՝ 65
տարին լրանալը.
2) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը կորցնելը.
3) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա նրան
անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչելը.
4) նրա մահը.
5) սույն օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ կամ 7րդ կետերով սահմանված սահմանափակումներից որևէ մեկի ի հայտ գալը.
6) նրա նկատմամբ կայացված դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած
մեղադրական դատավճռի առկայությունը.
7) նրա նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնելը
կամ քրեական հետապնդում չիրականացնելը ոչ արդարացնող հիմքով.
8) հրաժարականի դիմում ներկայացնելը Ազգային ժողով: Հրաժարականի դեպքում գլխավոր դատախազի լիազորությունները դադարում են, եթե
գլխավոր դատախազի կողմից հրաժարականի դիմումը ներկայացվելուց ոչ
ուշ, քան մեկ շաբաթվա ընթացքում կրկին հրաժարականի դիմում է
ներկայացվում:
3. Գլխավոր դատախազի լիազորությունները վաղաժամկետ կարող են
դադարեցվել այն դեպքերում, երբ՝
1) նա հիվանդացել է ծանր հիվանդությամբ, որը տևական ժամանակահատվածով խոչընդոտում է կամ խոչընդոտելու է իր պաշտոնեական պարտականությունների կատարմանը.
2) կատարել է օրենքի կամ դատախազի վարքագծի կանոնների
խախտում, որը վարկաբեկել է դատախազության հեղինակությունը.
3) խախտել է սույն օրենքի 48-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումները և անհամատեղելիության պահանջները.
4) առկա են իր լիազորությունների կատարման այլ անհաղթահարելի
խոչընդոտներ:
4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերում Ազգային ժողովի
նախագահը համապատասխան տեղեկությունը ստանալու պահից պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածում գլխավոր դատախազի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարելու մասին:
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5. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերում Ազգային ժողովը
պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով
կարող է պաշտոնանկ անել գլխավոր դատախազին:
ԳԼՈՒԽ 11
ԴԱՏԱԽԱԶԻ ԵՎ ՔՆՆԻՉԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ,
ԻՐԱՎԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ
Հոդված 63. Դատախազների և քննիչների վարձատրությունը
1. Դատախազների և քննիչների վարձատրության, այդ թվում՝
հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի հաշվարկների և չափերի հետ
կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Պետական պաշտոններ
զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով:
Հոդված 64. Դատախազների և քննիչների կենսաթոշակային և սոցիալական ապահովությունը
1. Դատախազի և քննիչի կենսաթոշակային ապահովությունը, ինչպես
նաև
դատախազի
և
քննիչի
կողմից
իրենց
պաշտոնեական
պարտականությունները կատարելիս կամ դրանք կատարելու առնչությամբ
ստացած վնասվածքի կամ խեղման պատճառով մահանալու (զոհվելու)
դեպքում դատախազի և քննիչի և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական
ապահովությունն իրականացվում է «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած
անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:
2. Դատախազին և քննիչին կարող է տրվել միանվագ դրամական
օգնություն՝ գլխավոր դատախազի սահմանած կարգով և չափով՝ աշխատավարձի ֆոնդի սահմաններում:
Հոդված 65. Դատախազի և քննիչի այլ սոցիալական երաշխիքները
1. Պետությունը դատախազների և քննիչների համար երաշխավորում է՝
1) պաշտոնեական պարտականությունների կատարման
անվտանգ և անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններ.

համար

2) ամենամյա վճարովի արձակուրդ.
3) նրանց պաշտոնի և դրա համար նախատեսված վարձատրության
պահպանություն վերապատրաստման ընթացքում.
4) պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամության դեպքում նրանց, իսկ զոհվելու դեպքում նրանց ընտանիքի
անդամներին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով համապատասխան վճարով ապահովում.
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5) մշտական բնակության վայրից դուրս գործուղվելիս օրենսդրությամբ
սահմանած չափերով և կարգով գործուղման ծախսերի փոխհատուցում:
2. Անհրաժեշտության դեպքում դատախազին այլ վայր գործուղելիս
դատախազն ապահովվում է բնակելի տարածությամբ, իսկ այն ապահովելու
անհնարինության դեպքում տրվում է դրամական փոխհատուցում՝
Կառավարության որոշմամբ սահմանած կարգով և չափերով:
3. Դատախազին և քննիչին կամ նրանց ընտանիքների անդամներին
պատճառված գույքային վնասը՝ պայմանավորված պարտականությունների
կատարմամբ, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հատուցում է
պետությունը:
4. Դատախազները ենթակա են պարտադիր պետական ապահովագրության իրենց պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամ դառնալու
(բացառությամբ պարտականությունները կատարելիս կամ դրանք կատարելու
առնչությամբ ստացած վնասվածքի կամ խեղման պատճառով աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի սահմանափակում

ունեցող

հաշմանդամ

ճանաչվելու),

առողջությանը

վնաս

պատճառելու դեպքերից:
5. Պետությունն ապահովում է դատախազի և քննիչի առողջական
վիճակի անվճար հետազոտումն ու նրա բուժումը: Դատախազի և քննիչի
առողջական վիճակի հետազոտումն ու բուժումն իրականացվում են Արցախի
Հանրապետության ոստիկանության և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության՝ Կառավարության հաստատած ցանկում նշված
բժշկական հաստատություններում:
6. Ապահովագրության և ապահովագրական գումարների չափերը,
հաշվարկման, վճարման կարգը և պայմանները, ինչպես նաև առողջական
վիճակի հետազոտման պայմանները, պարբերականությունը և կարգը
սահմանում է Կառավարությունը:
Հոդված 66. Դատախազի և քննիչի արձակուրդը
1. Դատախազները և քննիչներն ունեն ամենամյա հերթական վճարովի
արձակուրդի իրավունք՝ 30 աշխատանքային օր տևողությամբ:
2. Դատախազին և քննիչին ամենամյա հերթական արձակուրդը պետք է
տրամադրվի

այնպես,

որ

չխոչընդոտվի

դատախազության

բնականոն

գործունեության իրականացումը:
3. Դատախազներին և քննիչներին արձակուրդ տրամադրելու կարգը
սահմանում է գլխավոր դատախազը:
4. Գիտական ատենախոսություն պաշտպանելու նպատակով դատախազն ու քննիչը ունեն մինչև 30 աշխատանքային օր տևողությամբ լրացուցիչ
չվճարվող արձակուրդի իրավունք:
5. Դատախազները ունեն ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդի իրավունք,
որի տևողությունը սահմանվում է Կառավարության որոշմամբ:
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6. Ամենամյա արձակուրդի վճարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
7. Դատախազին արձակուրդ տրամադրելու հետ կապված հարաբերությունների վրա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային
օրենսգրքով սահմանված դրույթները տարածվում են այնքանով, որքանով
դրանք իրենց էությամբ կիրառելի են դատախազների նկատմամբ սույն օրենքի
դրույթներին համապատասխան:
Հոդված 67. Դատախազի և քննիչի համազգեստը, վկայականը և կնիքը,
դատախազության խորհրդանիշը
1. Դատախազներին և քննիչներին պետական բյուջեի միջոցների
հաշվին տրվում է համազգեստ:
2. Համազգեստի, տարբերանշանների նկարագիրը, դատախազության
խորհրդանիշը և համազգեստի տրամադրման ժամկետները սահմանում է
Կառավարությունը: Համազգեստի և տարբերանշանների կրման կարգը
սահմանում է գլխավոր դատախազը:
3. Դատախազներին և քննիչներին տրվում են գլխավոր դատախազի
հաստատած միասնական նմուշի վկայականներ, ինչպես նաև գլխավոր
դատախազությունում գրանցված և համարակալված կնիքներ: Գլխավոր
դատախազությունում գրանցված և համարակալված կնիքներ տրամադրելու
կարգը սահմանում է գլխավոր դատախազը:
Հոդված 68. Դատախազի և քննիչի իրավական պաշտպանությունը
1. Դատախազը և քննիչն իրենց գործունեությունն իրականացնելիս
անկախ են և ենթարկվում են միայն օրենքին:
2. Դատախազը և քննիչը չեն կարող ազատվել զբաղեցրած պաշտոնից,
բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի:
3. Դատախազի և քննիչի պաշտոնեական պարտականությունների
կատարմանը խոչընդոտներ ստեղծելը, նրանց գործունեության կապակցությամբ նրանց վիրավորելը, նրանց և նրանց ընտանիքի անդամների կյանքի,
առողջության կամ գույքի նկատմամբ ոտնձգություն գործադրելը կամ դրա
սպառնալիքն առաջացնում են օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն:
4. Գլխավոր դատախազին կամ գլխավոր դատախազի տեղակալին չի
թույլատրվում իր լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ
ազատությունից զրկել առանց էթիկայի հանձնաժողովի համաձայնության,
բացառությամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի հիման վրա
ազատությունից զրկելու դեպքերի կամ երբ նա բռնվել է հանցանք կատարելու
պահին կամ անմիջապես դրանից հետո: Եթե քննարկվում է գլխավոր
դատախազին կամ նրա տեղակալին ազատությունից զրկելուն համաձայ-
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նություն տալու հարցը, ապա վերջինս էթիկայի հանձնաժողովի կողմից նշված
հարցի քննարկմանը չի մասնակցում:
5. Գլխավոր դատախազի տեղակալի կամ այլ դատախազի և քննիչի
նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցում է գլխավոր դատախազը, իսկ
գլխավոր դատախազի նկատմամբ՝ գլխավոր դատախազի տեղակալը:
Հոդված 69. Դատախազի և քննիչի անվտանգությունը և անձնական
պաշտպանության միջոցները
1. Դատախազը և քննիչն ունեն ծառայողական հաշվեցուցակային զենք և
անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներ պահելու և կրելու իրավունք:
Դատախազներին և քննիչներին ծառայողական հաշվեցուցակային զենք և
անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներ տրամադրում է Կառավարության լիազորած մարմինը:
2. Ծառայողական հաշվեցուցակային զենքը և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցները պահելու և կրելու կարգը սահմանվում է գլխավոր
դատախազի հրամանով:
3. Դատախազը, քննիչը և նրանց ընտանիքների անդամները գտնվում են
պետության հատուկ պաշտպանության ներքո: Դատախազի, քննիչի, նրանց
ընտանիքների անդամների կամ նրանց զբաղեցրած բնակելի և ծառայողական
տարածքների անձեռնմխելիության նկատմամբ ոչ իրավաչափ ներգործության
սպառնալիքի

դեպքում

դատախազի

և

քննիչի

պահանջով

իրավասու

պետական մարմինները պարտավոր են անհապաղ ձեռնարկել բոլոր
անհրաժեշտ

միջոցները`

դատախազի,

քննիչի,

նրանց

ընտանիքների

անդամների և նրանց զբաղեցրած բնակելի և ծառայողական շինությունների
անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ:
ԳԼՈՒԽ 12
ԴԱՏԱԽԱԶԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
Հոդված 70. Դատախազի վարքագծի կանոնները
1. Դատախազի վարքագծի կանոնները սահմանվում են սույն օրենքով,
իսկ սույն օրենքով սահմանված վարքագծի կանոններից բխող պահանջները՝
գլխավոր դատախազի հրամանով:
2. Դատախազի վարքագծի կանոնները պարտադիր են բոլոր
դատախազների և քննիչների համար: Անմիջական վերադաս դատախազը
պարտավոր է նաև պահանջել, որ ապահովվի վարքագծի կանոնների
պահպանումը ստորադաս դատախազների կողմից:
3. Դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց
համար պարտադիր են սույն օրենքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ, 7-9-րդ
կետերով սահմանված կանոնները:
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4. Դատախազն իր վարքագծով, գործունեությամբ, մասնագիտական և
բարոյական հատկանիշներով պետք է ձգտի ապահովել դատախազության
հեղինակությունը, անկողմնակալությունն ու անաչառությունը, նպաստել
դատախազության նկատմամբ վստահության և հարգանքի ձևավորմանը,
դատախազական գործունեության անկախության ապահովմանը, մասնակցել
վարքագծի բարձր չափորոշիչների արմատավորմանը:
Հոդված 71. Դատախազի վարքագծի ընդհանուր կանոնները
1. Դատախազը պարտավոր է՝
1) ցանկացած պայմաններում ու իրավիճակում իր գործունեությամբ,
գործնական, մասնագիտական և բարոյական հատկանիշներով զերծ մնալ
դատախազության բարձր հեղինակությանը ոչ հարիր կամ այն վարկաբեկող,
դատախազության նկատմամբ հանրության վստահությունը նվազեցնող կամ
դատախազության անկողմնակալության, անաչառության և անկախության
նկատմամբ կասկած հարուցող վարքագիծ դրսևորելուց, այդ թվում՝ հօգուտ
որևէ անձի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված անձնական երաշխավորություն տալուց.
2) ցանկացած պայմաններում ու իրավիճակում խուսափել դատախազի
կոչմանը անհարիր այնպիսի գործնական, մասնագիտական կամ բարոյական
կապերից կամ այնպիսի վարքագիծ դրսևորելուց, որոնք կարող են
արատավորել դատախազի հեղինակությունը, բարի համբավը, պատիվը և
արժանապատվությունը.
3) բարձր պահել դատախազության հեղինակությունը, անձնական
վարվեցողությամբ և գործունեությամբ հարգանք ու վստահություն ներշնչել
դատախազության և իր անձի նկատմամբ.
4) դրսևորել քաղաքական զսպվածություն և չեզոքություն, ձեռնպահ
մնալ որևէ վարքագիծ դրսևորելուց, որը կարող է քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու տպավորություն ստեղծել, ինչպես նաև չդրսևորել
հովանավորչություն որևէ կուսակցության նկատմամբ.
5) չանդամակցել այնպիսի մասնագիտական կամ հասարակական
կազմակերպությունների, որոնց գործունեությունը կապված է էթնիկական,
ազգային, դավանանքի կամ ֆիզիկական արատների խտրականության հետ.
6) լինել ինքնուրույն և անաչառ, ինչը չի բացառում բարդ գործերով
իրավաբանական հարցերի շուրջ դատախազ գործընկերներից խորհուրդ
ստանալը` պայմանով, որ վերջնական
որոշումը դատախազի կողմից
կայացվի ինքնուրույն, անկախ լինել օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների և այլ պետական մարմինների և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների, հասարակական և քաղաքական կազմակերպությունների,
լրատվության միջոցների, մասնավոր շահերի, հասարակական կարծիքի և այլ
կողմնակի ազդեցություններից, ճնշումներից, սպառնալիքներից և այլ
միջամտությունից, ազատ լինել քննադատվելու մտավախությունից.
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7) զերծ մնալ դատախազական ակտերը և իր գործընկերների գործողությունները, մասնագիտական և անձնական որակները հրապարակայնորեն
կասկածի տակ առնելուց.
8) իր համար ընդունել այնպիսի սահմանափակումներ, որոնք կապահովեն իր հավասարակշռվածության ու անաչառության հասարակական
ընկալումը.
9) լինել օրինապահ, արդարամիտ, համբերատար, կարգապահ, զուսպ,
կշռադատված, բարեկիրթ, սկզբունքային, անկողմնակալ ու հաստատակամ,
ուրիշի կարծիքը լսող, հարգող և այլակարծությունը հանդուրժող, այլ անձանց
իրավունքների սահմանափակմանն ուղղված գործողություններ իրականացնելիս դրսևորել ծայրահեղ ողջամտություն ու բարեկրթություն.
10) լինել անհանդուրժողական գործընկերների կողմից վարքագծի կանոնների թույլ տված խախտումների և ոչ բարոյական վարքագծի նկատմամբ.
11) համապատասխան մարմիններին անհապաղ տեղեկացնել
մարդկանց կյանքին, առողջությանը և շրջակա միջավայրի անվտանգությանն
սպառնացող վտանգի մասին, միջոցներ ձեռնարկել դրանք ժամանակին
կանխարգելելու և հետևանքները վերացնելու նպատակով, պաշտպանել
մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները, աջակցել դրանց
իրականացմանը.
12) իրեն տրամադրված ծառայողական հրազենը հասարակական
վայրերում ցուցադրաբար չկրել:
Հոդված 72. Դատախազի
հարաբերություններում

վարքագծի

կանոնները

պաշտոնեական

1. Պաշտոնեական հարաբերություններում դատախազը պարտավոր է՝
1) գործել Սահմանադրությանը, օրենքներին համապատասխան.
2) պահպանել աստիճանակարգված ենթակայության սկզբունքը, ինչը չի
խոչընդոտում, որպեսզի վերադաս կամ անմիջական վերադաս դատախազը
զերծ մնա ստորադաս դատախազի նկատմամբ այնպիսի վարքագիծ
դրսևորելուց կամ խոսքեր արտահայտելուց, որը կարող է արատավորել
դատախազի պատիվն ու արժանապատվությունը, վարկաբեկել նրա
հեղինակությունը.
3) լինել անկախ և անաչառ.
4) դրսևորել անհրաժեշտ հետևողականություն՝ օրենքով նախատեսված
սահմանափակումները պահպանելիս.
5) ունենալ ինքնուրույն համոզմունք և դատախազական ակտերը
կայացնել ինքնուրույն, ինչը չի խոչընդոտում իրավական հարցերի շուրջ
դատախազ գործընկերներից խորհուրդ ստանալը.
6) բարեխղճորեն կատարել իր պաշտոնեական պարտականությունները, առաջնահերթության կարգով կատարել իր լիազորությունները՝ օրենքով
դատախազին թույլատրված գործունեության այլ տեսակների նկատմամբ.
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7) ապահովել իր պատշաճ մասնագիտական պատրաստվածությունն ու
արհեստավարժությունը, միջոցներ ձեռնարկել ներպետական ու միջազգային
իրավունքի վերաբերյալ իր մասնագիտական գիտելիքների հարստացման,
հմտությունների և անձնական հատկանիշների շարունակական կատարելագործման ուղղությամբ, անհրաժեշտության դեպքում մասնագիտական
աջակցություն ցույց տալ գործընկերներին.
8) ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության օրենսդրության
պահանջներով՝ միջոցներ ձեռնարկել օրինականությունն ամրապնդելու,
իրավախախտումների պատճառներն ու դրանց կատարմանը նպաստող
պայմանները բացահայտելու և վերացնելու համար.
9) դատական նիստերին մասնակցել պատշաճ համազգեստով, ցանկացած պայմաններում ու իրավիճակում լինել զուսպ, զգացմունքներում՝
կայուն, խուսափել դատախազի կոչմանն անհարիր այնպիսի վարքագիծ
դրսևորելուց կամ խոսքեր արտահայտելուց, որոնք կարող են արատավորել
դատախազի ու դատախազության հեղինակությունն ու բարի համբավը.
10) իր պարտականություններն իրականացնելիս դրսևորել անաչառություն, զերծ մնալ իր խոսքով կամ վարքագծով կողմնակալություն
ցուցաբերելուց, խտրականություն դրսևորելուց կամ նման տպավորություն
ստեղծելուց,
գործել
այնպես,
որպեսզի
նրա
անաչառության
և
անկողմնակալության
նկատմամբ
անհարկի
կասկած
չհարուցվի,
չառաջնորդվել ենթադրություններով, հույզերով, անձնական վերաբերմունքով
և այլ կողմնակի ազդեցությամբ, ինչը չի խոչընդոտում դատախազին
ազատորեն արտահայտելու իր կարծիքը ծառայողական հարցերին առնչվող
լուծումների վերաբերյալ.
11) ողջամտության սահմաններում իրեն դրսևորել այնպես, որպեսզի
նվազագույնի հասցվեն վարույթից կամ գործի քննությունից հեռացման
(ինքնաբացարկի) անհրաժեշտություն առաջացնող դեպքերը.
12) այլ նպատակներով չօգտագործել, չհրապարակել կամ այլ կերպ
մատչելի չդարձնել պաշտոնեական պարտականությունների իրականացման
կապակցությամբ իրեն հայտնի դարձած ոչ հրապարակային տեղեկատվությունը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ.
13) համբերատար, արժանապատիվ, հարգալից և բարեկիրթ վերաբերմունք ցուցաբերել դատավարության մասնակիցների, գործընկերների և բոլոր
այն անձանց նկատմամբ, որոնց հետ դատախազը շփվում է ի պաշտոնե.
14) պաշտոնեական պարտականությունների իրականացման ընթացքում թույլ տրված խախտումների ու թերությունների բացահայտմանն ու
անաչառ քննադատությանը վերաբերվել ըմբռնումով և միջոցներ ձեռնարկել
դրանք վերացնելու համար.
15) գործընկերների հետ հարաբերություններում նպաստել առողջ
բարոյահոգեբանական մթնոլորտի ձևավորմանը, նրանց նկատմամբ լինել
հարգալից, հավասարակշռված, հարգել նրանց կարծիքը, պատրաստակա-
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մություն դրսևորել օգնելու և աջակցելու իր գործընկերներին, անիրավաչափորեն չմիջամտել գործընկերների պաշտոնեական լիազորությունների իրականացմանը, ինչը չի խոչընդոտում դատախազին ազատորեն արտահայտելու իր
կարծիքը ծառայողական հարցերին առնչվող լուծումների վերաբերյալ:
Հոդված 73. Դատախազի վարքագծի կանոնները արտապաշտոնեական
հարաբերություններում
1.
Արտապաշտոնեական
հարաբերություններում
դատախազը
պարտավոր է՝
1) չօգտագործել դատախազի պաշտոնի հեղինակությունը ի շահ իրեն
կամ այլ անձի,
2) թույլ չտալ շահերի բախում, որպեսզի իր ընտանեկան,
հասարակական կամ այլ բնույթի հարաբերությունները որևէ կերպ ազդեն ի
պաշտոնե իր լիազորությունների պատշաճ իրականացման վրա.
3) խուսափել իր կամ դատախազության հեղինակությունը վարկաբեկող,
պատիվն ու արժանապատվությունն արատավորող, անաչառության վրա
ազդող, որոշակի անձանցից նյութական և այլ կախվածության մեջ դնող
կապերից.
4) զերծ մնալ գործի վերաբերյալ զանգվածային լրատվության միջոցների
հետ անհարկի շփումներից, ցանկացած պայմաններում ու իրավիճակում լինել
զուսպ, զգացմունքներում՝ կայուն, խուսափել դատախազի կոչմանն անհարիր
այնպիսի վարքագիծ դրսևորելուց կամ խոսքեր արտահայտելուց, որոնք
կարող են արատավորել դատախազի ու դատախազության հեղինակությունն
ու բարի համբավը:
ԳԼՈՒԽ 13
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ
Հոդված 74. Դատախազության աշխատակազմը
1. Դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայությունը
Սահմանադրությամբ դատախազությանը վերապահված լիազորությունների
իրականացումը ապահովելու նպատակով իրականացվող մասնագիտական
գործունեություն է, որն իրականացվում է «Դատախազության աշխատակազմ»
պետական կառավարչական հիմնարկում:
2. Դատախազության աշխատակազմը կազմված է կենտրոնական
մարմնից և առանձնացված ստորաբաժանումներից:
3. Հիմնարկի հիմնադրի և կառավարման մարմնին վերապահված
լիազորություններն իրականացվում են գլխավոր դատախազի կողմից:
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Հոդված
75.
Դատախազությունում
կարգավորող իրավական ակտերը

պետական

ծառայությունը

1. Դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության հետ
կապված հարաբերությունների վրա տարածվում են «Դատական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի դրույթներն
այնքանով, որքանով դրանք իրենց էությամբ կիրառելի են դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության նկատմամբ և չեն հակասում
սույն օրենքին:
2. Դատախազության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանման պետական ծառայողներին նշանակում է գլխավոր դատախազը` դատախազության առանձնացված ստորաբաժանումը գլխավորող դատախազի
ներկայացմամբ:
3. Դատախազության աշխատակազմում տեխնիկական սպասարկման
և պայմանագրային հիմունքներով այլ խնդիրներ և գործողություններ
իրականացնող անձինք նշանակվում են դատախազության աշխատակազմի
ղեկավարի կողմից և նրանց հետ աշխատանքային հարաբերությունները
կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային
օրենսդրությամբ:
4. «Դատական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի դրույթները դատախազության աշխատակազմում պետական
ծառայության հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ տարածելիս`
1) դատական ծառայություն` ենթադրում է դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայություն.
2) դատական դեպարտամենտի ղեկավարին վերապահված լիազորություններն իրականացնում է դատախազության աշխատակազմի ղեկավարը.
3) դատական դեպարտամենտի առանձնացված ստորաբաժանման
ղեկավարին վերապահված լիազորություններն իրականացնում է դատախազության առանձնացված ստորաբաժանումը գլխավորող դատախազը.
4) դատարանների նախագահների խորհրդին և դատարանների նախագահների խորհրդի
նախագահին վերապահված
իրականացնում է գլխավոր դատախազը.

լիազորություններն

5) այն լիազորությունները, որոնք իրականացվում են դատարանների
նախագահների խորհրդի նախագահի կողմից` դատարանների նախագահների խորհրդի ներկայացմամբ, իրականացնում է գլխավոր դատախազը
միանձնյա.
6) դատարաններ` ենթադրում է գլխավոր դատախազություն, Ստեփանակերտ քաղաքի (շրջանի) դատախազություններ.
7) դատավոր` ենթադրում է դատախազ:
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5.
Դատախազության աշխատակազմում
պետական
ծառայողի
սոցիալական և կենսաթոշակային ապահովությունը իրականացվում է
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
ԳԼՈՒԽ 14
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ
Հոդված 76. Դատախազության ֆինանսավորումը
1. Դատախազության ֆինանսավորումն իրականացվում է դատախազության աշխատակազմի միջոցով՝ պետական բյուջեով նախատեսված
միջոցների հաշվին: Դատախազության աշխատակազմի ֆինանսավորումն
արտացոլվում է բյուջետային հայտում և պետական բյուջեում առանձին
տողով՝ որպես Արցախի Հանրապետության դատախազություն:
2. Դատախազության բյուջետային հայտը Կառավարության կողմից
ընդունվելու դեպքում ընդգրկվում է պետական բյուջեի նախագծում, իսկ
առարկության դեպքում՝ փոփոխված, պետական բյուջեի նախագծի հետ
ներկայացվում է Ազգային ժողով:
3. Կառավարությունը Ազգային ժողով և գլխավոր դատախազություն է
ներկայացնում բյուջետային հայտի վերաբերյալ իր կողմից կատարված
փոփոխությունների հիմնավորումը:
4. Դատախազության բնականոն գործունեության ապահովման համար
չկանխատեսված ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով նախատեսվում է
դատախազության պահուստային ֆոնդ, որը ներկայացվում է բյուջեի
առանձին տողով: Պահուստային ֆոնդի մեծությունը հավասար է տվյալ
տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով դատախազության համար
նախատեսված բյուջեի երկու տոկոսին:
5. Պահուստային ֆոնդից հատկացումները կատարվում են գլխավոր
դատախազի որոշմամբ:
6. Բյուջետային հայտի վերաբերյալ դատախազության դիրքորոշումն
Ազգային ժողովում ներկայացնում է դատախազության աշխատակազմի
ղեկավարը:
7. Դատախազության
համար

բնականոն

դատախազության

գործունեության

պահուստային

ապահովման

ֆոնդի

միջոցների

անբավարարության դեպքում Կառավարությունը պակասը լրացնում է
պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից:
ԳԼՈՒԽ 15
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 77. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը
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1. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել
«Դատախազության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008
թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-73-Ն օրենքը:
Հոդված 78. Անցումային դրույթներ
1. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը ՝
1) դատախազների և քննիչների թեկնածությունների

ցուցակում

ընդգրկված անձանց համար սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ
կետով սահմանված ժամկետի հաշվարկը սկսվում է սույն օրենքն ուժի մեջ
մտնելու պահից.
2) նշանակված դատախազները և քննիչները շարունակում են պաշտոնավարել համապատասխանաբար իրենց պաշտոններում.
3) դատախազներին և քննիչներին շնորհված դասային աստիճանները
պահպանվում են: Սույն օրենքով սահմանված կարգով դասային աստիճաններ շնորհելիս նախկինում շնորհված դասային աստիճանով ծառայության
ժամկետը հաշվի է առնվում:
2. Դատախազների և քննիչների ատեստավորումը և վերապատրաստումը անցկացվում է օրենքով սահմանված կարգով՝ հաշվի առնելով
նախորդ ատեստավորման և վերապատրաստման անցկացման ժամկետները:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. հուլիսի 19
Ստեփանակերտ
ՀՕ-36-Ն

149

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
17 հուլիսի 2018թ.

N 575-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 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 և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. 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 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 հուլիսի 17-ի N 575-Ն որոշման

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամ)

Դաս

Խումբ

Բաժին

Ցուցանիշների փոփոխությունը
Բյուջետային ծախսերի գործառական

(ավելացումները նշված են դրական

դասակարգման բաժինների, խմբերի և

նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)

դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և
վերջիններս իրականացնող

Առաջին

Առաջին

մարմինների անվանումները

եռամ-

կիսամ-

սյակ

յակ

-

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
07

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
Արտահիվանդանոցային

2

ծառայություններ
Մասնագիտացված բժշկական

2

ծառայություններ
01

Մասնագիտացված բժշկական
օգնության ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն

3

Հիվանդանոցային ծառայություններ
Մասնագիտացված հիվանդանոցային

2

ծառայություններ

Ինն ամիս

Տարի

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(895.500)

-

-

-

(895.500)

-

-

-

(895.500)

-

-

-

(895.500)

-

-

-

895.500

-

-

-

895.500

-

-

-

14,798.500

-

-

-

14,798.500

-

-

-

(13,903.000)

-

-

-

(13,903.000)

-

Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվան02

դությունների բժշկական օգնության
ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն

06

Չարորակ նորագոյացությունների բժշկական օգնության ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
18 հուլիսի 2018թ.

N 576-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՎ ՎԱՐՈՐԴԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ
ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԱՅՆ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՈՐՈՆՑ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ՎԱՐԵԼ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ
ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՅՑ
ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 20-Ի N
379 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի
«ժէ» կետին և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածին համապատասխան` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել`
1) վարորդական վկայական ունեցող և վարորդի թեկնածու համարվող
անձանց բժշկական հավատարմագրման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) այն հիվանդությունների ցանկը, որոնց դեպքում արգելվում է վարել
տրանսպորտային միջոց` համաձայն N 2 հավելվածի.
3) Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային
ոստիկանության
ծառայություն
ներկայացնելու
համար
բժշկական
հավատարմագրման մասին տեղեկանքի ձևը՝ համաձայն N 3 հավելվածի.
4) ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից տուժածներին
բժշկական օգնություն ցույց տալու կարգը` համաձայն N 4 հավելվածի:
2.

Սահմանել,

որ

յուրաքանչյուր

ամսվա

1-ին

և

16-ին

«Հոգեթմրաբանական դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը
Արցախի
Հանրապետության
ոստիկանության
ճանապարհային
ոստիկանության ծառայությանն էլեկտրոնային կրիչների միջոցով կամ
էլեկտրոնային փոստով տրամադրում է տեղեկատվություն` նշված բժշկական
հաստատությունում հաշվառված անձանց մասին:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2008 թվականի մայիսի 20-ի «Այն հիվանդությունների
ցանկը, որոնց դեպքում արգելվում է վարել տրանսպորտային միջոց, ինչպես
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նաև
ճանապարհատրանսպորտային
պատահարներից
տուժածներին
բժշկական օգնություն ցույց տալու կարգը հաստատելու մասին» N 379
որոշումը:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հուլիսի 18-ի N 576-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՎ ՎԱՐՈՐԴԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ
ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ

1. Սույն կարգով կարգավորվում են վարորդական վկայական ունեցող և
վարորդի թեկնածու համարվող անձանց պոլիկլինիկական ծառայություն
մատուցող բժշկական հաստատություններում բժշկական հավատարմագրման
կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Վարորդական վկայական ունեցող և վարորդի թեկնածու համարվող
անձանց
բժշկական
հավատարմագրումն
իրականացնում
են
պոլիկլինիկական ծառայություն մատուցող բժշկական հաստատությունները,
Արցախի
Հանրապետության
ոստիկանության
ճանապարհային
ոստիկանության ծառայության գրավոր պահանջագրերի հիման վրա,
տրանսպորտային միջոց վարելու պիտանիությունը որոշելու նպատակով`
կախված նրանց առողջական վիճակից և ֆիզիկական զարգացածությունից:
3. Վարորդական վկայական ունեցող և վարորդի թեկնածու համարվող
անձինք, բժշկական հավատարմագրում անցնելիս, ներկայացնում են Արցախի
Հանրապետության

ոստիկանության

ճանապարհային

ոստիկանության

ծառայության կողմից տրված գրավոր պահանջագիր և անձը հաստատող
փաստաթուղթ:
4. Վարորդական վկայական ունեցող և վարորդի թեկնածու համարվող
անձանց տրանսպորտային միջոց վարելու պիտանիության հարցը որոշվում է,
իր հայեցողությամբ, ցանկացած պոլիկլինիկական ծառայություն մատուցող
բժշկական հաստատությունում: Եթե անձը հավատարմագրումն անցնում է ոչ
իր գրանցման վայրի պոլիկլինիկական ծառայություն մատուցող բժշկական
հաստատությունում, ապա նրա համար լրացվում են համապատասխան
բժշկական փաստաթղթեր:
5. Վարորդական վկայական ունեցող և վարորդի թեկնածու համարվող
անձանց տրանսպորտային միջոց վարելու պիտանիության հարցը որոշելու
նպատակով
պոլիկլինիկական
ծառայություն
մատուցող
բժշկական
հաստատության տնօրենի հրամանով ստեղծվում է մշտապես գործող
բժշկական հանձնաժողով, որի աշխատակարգը սահմանում է Արցախի
Հանրապետության առողջապահության նախարարը:
6. Բժշկական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են թերապևտը կամ
ընտանեկան բժիշկը, ակնաբույժը, վիրաբույժը: Առանձին դեպքերում, ելնելով
կոնկրետ հիվանդությունից կամ վիճակից, բժշկական հանձնաժողովը,
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պոլիկլինիկական ծառայություն մատուցող բժշկական հաստատության
տնօրենի հրամանով, կարող է համալրվել նաև տվյալ բժշկական
հաստատության այլ բժիշկ-մասնագետներով:
7. Բժշկական հանձնաժողովի որոշման հիման վրա՝ պոլիկլինիկական
ծառայություն մատուցող բժշկական հաստատության տնօրենի կողմից
պահանջագիրը ներկայացվելուց հետո նույն օրը տրվում է բժշկական
հավատարմագրման մասին տեղեկանք` Արցախի Հանրապետության
ոստիկանության
ճանապարհային
ոստիկանության
ծառայություն
ներկայացնելու համար՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ պահանջագիրը
ներկայացվել է աշխատանքային օրվա ավարտից մեկ ժամ առաջ, որի
դեպքում բժշկական հավատարմագրման մասին տեղեկանքը տրվում է
հաջորդ աշխատանքային օրը: Յուրաքանչյուր բժշկական հավատարմագրման
մասին տեղեկանքը վավերացվում է պոլիկլինիկական ծառայություն
մատուցող բժշկական հաստատության տնօրենի, բժիշկ-թերապևտի կամ
ընտանեկան բժշկի ստորագրություններով:
8. Բժշկական հավատարմագրման մասին տեղեկանքի «Եզրակացություն»
բաժնում կատարվում են հետևյալ գրառումները պիտանիության մասին`
1)
«Պիտանի
է
իր
հնարավորություններին
հարմարեցված
տրանսպորտային միջոց վարելու».
2) «Պիտանի չէ»։
9.

Պիտանիության

առաջնորդվում

է

հարցը

Արցախի

որոշելիս`

բժշկական

Հանրապետության

հանձնաժողովն

կառավարության

2018

թվականի հուլիսի 18-ի N 576-Ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով
հաստատված հիվանդությունների ցանկով, որոնց դեպքում արգելվում է
վարել տրանսպորտային միջոց:
10. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության,
Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության և
Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողների ու նրանց
ընտանիքների անդամների բժշկական հավատարմագրումը կարող է
իրականացվել նաև այդ մարմինների բժշկական ծառայությունների
ղեկավարների հրամանով ստեղծված բժշկական հանձնաժողովների կողմից`
ըստ սույն կարգի:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հուլիսի 18-ի N 576-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ԱՅՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է
ՎԱՐԵԼ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑ

1. Աչքի բացակայություն, վերին կամ ստորին վերջույթի, դաստակի կամ
ոտնաթաթի բացակայություն, շարժումները սահմանափակող` դաստակի
կամ ոտնաթաթի ձևախախտում, ինչպես նաև ձեռքերի մատների կամ
ֆալանգների ձևախախտումներ և արատներ, որոնք հանգեցնում են վերջույթի
ֆունկցիաների
խիստ
խանգարման՝
բացառությամբ
անձի
հնարավորություններին հարմարեցված տրանսպորտային միջոցներ վարելու
դեպքերի:
2. Մեկ աչքի բացակայության դեպքում հարմարեցված տրանսպորտային
միջոց է հանդիսանում կայանման ձայնային ազդանշանային համակարգով
կահավորված տրանսպորտային միջոցը: Վերին կամ ստորին վերջույթի,
դաստակի կամ ոտնաթաթի բացակայության, շարժումները սահմանափակող`
դաստակի կամ ոտնաթաթի ձևախախտումների, ինչպես նաև վերջույթի
ֆունկցիաների խիստ խանգարման հանգեցնող ձեռքերի մատների կամ
ֆալանգների ձևախախտումների և արատների դեպքում հարմարեցված
տրանսպորտային
միջոցների
հարմարեցվածությունը գնահատվում
ոստիկանության
կողմից`
հիմք

տեխնիկական
է Արցախի
ընդունելով

տեսանկյունից
Հանրապետության
«Ավտոմոբիլային

տրանսպորտային միջոցներ. Ձեռքերի և ոտքերի ֆունկցիաների խանգարմամբ
հաշմանդամ վարորդների համար կառավարման մարմիններ. տեխնիկական
պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ» (ԳՕՍՏ 33668-2015) միջպետական
ստանդարտը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հուլիսի 18-ի N 576-Ն որոշման

________________________________________________
(պոլիկլինիկական ծառայություն մատուցող բժշկական հաստատության անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
(Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության
ծառայություն ներկայացնելու համար)
Անունը

__________________________________________________

Ազգանունը ________________________________________________
Հայրանունը ________________________________________________
Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը __________________________________
Աշխատանքի վայրը ___________________________________________
Ախտորոշումը ______________________________________________
Եզրակացություն_____________________________________________
Անցել է բժշկական հավատարմագրում _______

_________________20

թ.

Բժիշկ-թերապևտ կամ ընտանեկան բժիշկ ___________________________
(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

Պոլիկլինիկական ծառայություն մատուցող բժշկական հաստատության տնօրեն

_________________________________________________________
(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 4
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հուլիսի 18-ի N 576-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐԻՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՅՑ ՏԱԼՈՒ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են ճանապարհատրանսպորտային
պատահարներից տուժածներին բժշկական օգնություն ցույց տալու հետ
կապված հարաբերությունները:
2. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից տուժածներին
բժշկական օգնություն ցույց տալու նպատակով նախատեսվում են համալիր
միջոցառումներ, որոնք իրականացվում են հետևյալ փուլերով`
1) բժշկական օգնության ցուցաբերում` դեպքի վայրում.
2) բժշկական օգնության ցուցաբերում` տուժածին մասնագիտացված
բժշկական հաստատություն տեղափոխելու ճանապարհին.
3) բժշկական օգնության ցուցաբերում` մասնագիտացված բժշկական
հաստատությունում:
II. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐՈՒՄԸ ԴԵՊՔԻ ՎԱՅՐՈՒՄ
3. Դեպքի վայրում բժշկական օգնության ցուցաբերումը ներառում է
ինչպես ինքն օգնությունը և փոխօգնությունը դեպքի վայրում հայտնված
անձանց կողմից (վարորդների, Արցախի Հանրապետության ոստիկանության
ճանապարհային ոստիկանության ծառայության ծառայողների և մյուսների),
այնպես էլ բժշկական օգնության ցուցաբերումը շտապ օգնության բրիգադի,
ինչպես նաև դեպքի վայրում գործող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական
ծառայություն մատուցող բժշկական հաստատությունների բուժաշխատողների կողմից:
4.

Դեպքի

վայրում

հայտնված

անձանց

կողմից

իրականացվող

միջոցառումներն են`
1) ահազանգումը շտապ օգնության կայան.
2) տուժածի տեղափոխումն անվտանգ վայր, վառվող հագուստի մարումը,
պաշտպանումը ոչ բարենպաստ կլիմայական պայմաններից (ցուրտ, շոգ և
այլն).
3) շտապ օգնության մեքենա կանչելու հնարավորության բացակայության
և տուժածին մասնագիտացված բժշկական հաստատություն անհապաղ
տեղափոխելու անհրաժեշտության դեպքում` տուժածին մոտակա բժշկական
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հաստատություն
տեղափոխելու
կազմակերպումը:
Անհրաժեշտ
է
կազմակերպել տուժածի՝ հնարավորինս խնամքով տեղափոխումը (տակդիրի
օգտագործում, տուժածի ծածկում, տուժածի` հնարավորինս հարմար դիրքի
ապահովում): Վերջույթի կոտրվածքի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է
այն անշարժացնել
արյունահոսությունը

ձեռքի տակ
դադարեցնել

գտնվող
ճնշող

միջոցներով, արտաքին
կապով,
իսկ
զգալի

արյունահոսությունը` լարանի միջոցով:
5. Դեպքի վայր ժամանած բուժաշխատողների կողմից իրականացվում
են`
1) ցավի վերացման նպատակով համապատասխան դեղամիջոցի
ներարկում.
2) սրտի կանգի դեպքում` սրտի ոչ ուղղակի մերսում և միաժամանակ
արհեստական շնչառության իրականացում.
3) համակցված (կոմբինացված) վնասվածքների դեպքում (վնասվածք և
այրվածք) այրվածքներից ախտահարված մարմնի մասերի պաշտպանության
նպատակով

անհրաժեշտ

միջոցառումների

իրականացում`

հակաայրվածքային դեղամիջոցների ու հակաայրվածքային կամ ստերիլ
վիրակապի օգտագործմամբ:
III. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐՈՒՄԸ՝ ՏՈՒԺԱԾԻՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ
6.
Տուժածին
մասնագիտացված
բժշկական
հաստատություն
տեղափոխելու հարցը որոշելիս՝ անհրաժեշտ է հաշվի առնել`
1) տուժածի վիճակը, ստացած վնասվածքների ծանրության աստիճանը և
բնույթը.
2) տրանսպորտային միջոցի տեսակը և դրա պիտանիությունը`
տուժածին տեղափոխելու համար.
3) բժշկական հաստատության հեռավորությունը.
4) տուժածի տեղափոխման ընթացքում անհրաժեշտ վերակենդանացման
միջոցառումների իրականացման հնարավորությունը:
7.

Տուժածին

մասնագիտացված

բժշկական

հաստատություն

տեղափոխելու ճանապարհին ցուցաբերվող բժշկական օգնության ծավալը
կախված է տուժածի վիճակից և ուղղված է հիմնականում սրտի ու
շնչառական ֆունկցիաների պահպանմանը և հակաշոկային միջոցառումների
կազմակերպմանը: Շտապ օգնության մեքենայով տուժածին տեղափոխելու
ընթացքում բժշկի կողմից իրականացվում են կենսական կարևորագույն
ֆունկցիաների վերականգնման կամ պահպանման միջոցառումներ` ամբողջ
ծավալով: Շտապ օգնության մեքենայի բժիշկը կամ բուժակը պարտավոր է
ստույգ որոշել շարժման երթուղին, որպեսզի տուժածը տեղափոխվի այնպիսի
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մասնագիտացված բուժհաստատություն, որտեղ նրան կցուցաբերվի
անհրաժեշտ որակյալ բժշկական օգնություն՝ ամբողջ ծավալով:
IV. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐՈՒՄԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
8. Մասնագիտացված բժշկական հաստատությունում ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից տուժածներին ցուցաբերվող բժշկական
օգնության ծավալն ու բնույթը կախված են վնասվածքի տեսակից, տուժածի
վիճակից և այն բժշկական հաստատության հնարավորություններից, որտեղ
դեպքի վայրից տեղափոխվել է տուժածը:
9. Այն դեպքում, երբ տվյալ բժշկական հաստատությունում հնարավոր չէ
տուժածի բժշկական օգնության կազմակերպումն անհրաժեշտ ծավալով, կամ
համապատասխան
մասնագետ
է
հրավիրվում
այլ
բժշկական
հաստատությունից, կամ կազմակերպվում է հիվանդի տեղափոխումն այն
մասնագիտացված բժշկական հաստատություն, որտեղ կան անհրաժեշտ
պայմաններ՝ որակյալ բժշկական օգնության ցուցաբերման համար՝ տուժածին
նախապես շոկային վիճակից դուրս բերելուց, արյան կորուստը լրացնելուց և
կոտրված վերջույթներն անշարժացնելուց հետո:
10. Մասնագիտացված բժշկական հաստատությունում տուժածին
ցուցաբերվող որակյալ բժշկական օգնության ծավալը կախված է տուժածի
վիճակից:
11.

Ճանապարհատրանսպորտային

պատահարներից

տուժածներին

բժշկական
օգնության
ցուցաբերման
բոլոր
փուլերում
բժշկական
համապատասխան
փաստաթղթերում
պարտադիր
կատարվում
է
մանրամասն գրառում տուժածին՝ ինչպես տվյալ փուլում ցուցաբերվող
բժշկական օգնության բնույթի և ծավալի, այնպես էլ՝ նախորդ փուլում
իրականացված միջոցառումների մասին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
19 հուլիսի 2018թ.

N 579-Ն
ք. Ստեփանակերտ

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԽԻՎ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ,
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 462 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 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 պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանել «Արցախի Հանրապետության պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 26-ի ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական
արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին»
N462 որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
1) որոշման վերնագրում, 1-ին, 5-րդ և 7-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով.
2) որոշման 2-րդ կետում «ԼՂՀ» հապավումը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության» բառերով.
3) որոշման 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«3. Հաստատել «Արցախի Հանրապետության պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տարածքային ներկայացուցչությունների ցանկը՝ համաձայն թիվ 2 հավելվածի:».
4) որոշման 8-րդ կետի «բ» և «գ» ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«բ/ Արցախի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի մասին տեղեկատվություն ներկայացնելը և հանրահռչակման միջոցառումների իրականացում (գովազդներ, հայտարարություններ, խորհրդակցություններ և այլն).
գ/ արխիվային գործին վերաբերող գրականության ձեռքբերում, Արցախի
Հանրապետության արխիվային հավաքածուին վերաբերող տեղեկությունները
հասարակությանը մատչելի դարձնելու նպատակով գրքույկների և տեղեկագրերի հրատարակման կազմակերպում.».
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5) որոշման 9-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը» բառերով.
6) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի.
ա. վերնագրում
«ԱՐՑԱԽԻ» բառով,

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ

ՂԱՐԱԲԱՂԻ»

բառերը

փոխարինել

բ. 1-ին կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական
արխիվ» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության պետական
արխիվ» բառերով,
գ. 1-ին, 9-րդ և 10-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի ազգային
արխիվային ֆոնդ (հավաքածու)» բառերի հոլովաձևերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության արխիվային հավաքածու» բառերի հոլովաձևերով,
դ. 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2. Պետական կազմակերպությունը գործում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքին, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
մասին» և «Արխիվային գործի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներին, այլ օրենքներին ու իրավական ակտերին, Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կանոնադրությանը և
սույն կանոնադրությանը համապատասխան:»,
ե. 4-րդ, 12-րդ, 36-րդ և 39-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը
փոխարինել «Արցախի» բառով,
զ. 7-րդ և 8-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«7. Պետական կազմակերպության անվանումն է՝
հայերեն լրիվ՝ «Արցախի Հանրապետության պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
հայերեն կրճատ՝ «ԱՀ պետական արխիվ» ՊՈԱԿ,
ռուսերեն լրիվ՝ Государственная не коммерческая организация «Государственный архив Республики Арцах»,
ռուսերեն կրճատ՝ ГНКО «Государственный архив Республики Арцах»,
անգլերեն լրիվ՝ Non-commercial state organization «State archive of the
Republic of Artsakh»,
անգլերեն կրճատ՝ NCSO «State archive of the Republic of Artsakh»:
8. Պետական կազմակերպության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Տիգրան Մեծի 13:»,
է. 13-րդ կետի «բ» և «գ» ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«բ) Արցախի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի մասին տեղեկատվություն ներկայացնելը և հանրահռչակման միջոցառումների իրականացումը (գովազդներ, հայտարարություններ, խորհրդակցություններ և այլն).
գ) արխիվային գործին վերաբերող գրականության ձեռքբերում, Արցախի
Հանրապետության արխիվային հավաքածուին վերաբերող տեղեկությունները
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հասարակությանը մատչելի դարձնելու նպատակով գրքույկների և տեղեկագրերի հրատարակման կազմակերպում.»,
ը. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.1-ին կետ.
«13.1. Պետական կազմակերպության ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում գոյացած ֆինանսական միջոցներից որպես հավելավճար
պետական կազմակերպության աշխատողներին ուղղվող լրացուցիչ աշխատավարձի վճարման կարգը սահմանում է լիազորված պետական մարմինը:»,
թ. 14-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«14. Պետական կազմակերպության ֆինանսական գործունեությունը ենթակա է վերստուգման (աուդիտի)՝ լիազորված պետական մարմնի կողմից ընտրված անկախ աուդիտորական կազմակերպության կամ Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության
տեսչության կողմից:»,
ժ. 18-րդ կետի «զ» ենթակետում, 21-րդ կետում, 23-րդ կետի «բ» և «ժա»
ենթակետերում ու 25-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենսդրություն» բառերի հոլովաձևերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության օրենսդրություն» բառերի հոլովաձևերով,
ժա. 18-րդ կետում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժա.1» ենթակետ.
«ժա.1) սահմանում է պետական կազմակերպության ձեռնարկատիրական
գործունեության ընթացքում գոյացած ֆինանսական միջոցներից որպես
հավելավճար

պետական

կազմակերպության

աշխատողներին

ուղղվող

լրացուցիչ աշխատավարձի վճարման կարգը»,
ժբ. 20-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության
աշխատանքային օրենսդրության» բառերով.
7) որոշման թիվ 2 հավելվածի վերնագիրը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«ՑԱՆԿ
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԽԻՎ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ»:
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
ՈՐՈՇՈՒՄ
19 հուլիսի 2018թ.

N 581-Ն
ք. Ստեփանակերտ

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ
ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ
ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 23-Ի N 80-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածը և
«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը

ո ր ո շ ու մ է.
1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության
համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունը վերանվանել «Համաճարակաբանության և հիգիենայի
կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի փետրվարի 23-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերանվանելու և հիմնադրի լիազորությունները վերապահելու մասին» N 80-Ն որոշման
մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝
1) որոշման 1-ին կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն» բառերը փոխարինել «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն» բառերով.
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2) որոշման 2-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչությանը» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարությանը» բառերով.
3) որոշումը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին և 2.2-րդ
կետերով.
«2.1 Սահմանել, որ «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության հիմնական
առարկան և նպատակներն են՝ Արցախի Հանրապետության բնակչության
սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման և հանրային
առողջապահության բնագավառում՝
1) վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված համալիր միջոցառումների իրականացում.
2) վարակիչ և ոչ վարակիչ զանգվածային հիվանդությունների, թունավորումների կանխարգելման նպատակով սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային միջոցառումների անցկացում.
3) բնակչության զանգվածային անընկալության ապահովմանն ուղղված
միջոցառումների իրականացում, Իմունականխարգելման պետական ծրագրով
նախատեսված միջոցառումների իրականացում և համակարգում՝ իր
իրավասությունների շրջանակում.
4) վարակիչ և մակաբուծային հիվանդությունների օջախներում, որտեղ
առկա են վարակիչ ու մակաբուծային հիվանդությունների առաջացման և
տարածման

համար

պայմաններ,

ախտահանման,

միջատազերծման

և

կրծողների ոչնչացման (դերատիզացիա) կատարում.
5) համաճարակների, բռնկումների, թունավորումների և հանրային առողջության անվտանգությանը սպառնացող այլ իրավիճակներին պատրաստվածության և արձագանքման (ներառյալ պահուստային պաշարների ապահովում, արագ արձագանքման թիմի ձևավորում և պատրաստվածություն,
տրանսպորտի և այլ նյութական ռեսուրսների ապահովում, վարժանքների
նախապատրաստում) ապահովում.
6) բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման ոլորտում մասնագիտական դիտարկումների, իրավիճակային վերլուծության և գնահատման իրականացում.
7) վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների տարածվածության,
համաճարակաբանության և ռիսկի գործոնների դիտարկումների, վերլուծությունների, ուսումնասիրությունների իրականացում, ռիսկի խմբերի բացահայտում.
8) ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների հայտնաբերմանն ու կանխարգելմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում.
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9) աշխատանքի հիգիենայի ապահովման և աշխատողների առողջության
պահպանմանն ուղղված միջոցառումների նկատմամբ դիտարկումների,
վերլուծությունների, ոսումնասիրությունների իրականացում.
10) համընդհանուր լաբորատոր ցանցի գործունեության համակարգում՝
Միջազգային առողջապահական կանոնների պահանջներին համապատասխան և իր իրավասության սահմաններում կազմակերպության լաբորատորիայի գործառույթների իրականացում.
11) սանիտարահիգիենիկ փորձաքննության, շրջակա միջավայրի գործոնների լաբորատոր հետազոտությունների իրականացում և եզրակացությունների տրամադրում.
12) հանրային առողջապահության ոլորտում կենսաապահովության և
կենսաանվտանգության ապահովմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների
իրականացում՝ իր իրավասությունների շրջանակում.
13) բնակչության առողջության վրա շրջակա միջավայրի գործոնների
ազդեցության սոցիալ-հիգիենիկ զննումների (մոնիթորինգի) իրականացում,
արդյունքների վերլուծություն ու գնահատում.
14) բժշկական ու հիգիենիկ և հակահամաճարակային անվտանգության
ոլորտի գիտելիքների և առողջ ապրելակերպի մասին քարոզչությանն ու
բնակչության առանձին խմբերի կրթմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում:
2.2 «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությանը թույլատրել իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները՝
1) հանրային առողջության պահպանման ոլորտում փորձագիտական հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների, լաբորատոր հետազոտությունների և գործիքային չափումների իրականացում.
2) սանիտարահիգիենիկ փորձաքննության, շրջակա միջավայրի գործոնների, արտադրանքի, առարկաների ու նյութերի լաբորատոր հետազոտությունների իրականացում և եզրակացությունների տրամադրում.
3) ախտահանմանը, միջատազերծմանը և կրծողների ոչնչացմանն (դերատիզացիա) ուղղված աշխատանքների կատարում.
4) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցումը (այդ
թվում՝ բնակչության զանգվածային անընկալության ապահովման միջոցառումների (կանխարգելիչ պատվաստումներ) կատարում.
5) հակաբիոտիկների և ախտահանիչ նյութերի նկատմամբ ախտածին
մանրէների զգայունության որոշում:»:
3. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարին՝ ապահովել սույն որոշման 1-ին կետից բխող համապատասխան փոփոխության կատարումը «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության կանոնադրության մեջ և դրա պետական
գրանցումը:
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4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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