
1 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր  

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 19(359) «20» նոյեմբերի 2018թ. 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
 

 

307 ««Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

և լրացում կատարելու մասին» ՀՕ-46-Ն օրենքը…………………….. 

 

 

4 
 

308 ««Գանձապետական համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» ՀՕ-47-Ն օրենքը………………………………… 

 

 

10 
 

309 ««Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուն կատարելու մասին» ՀՕ-48-Ն օրենքը…………………………. 

 

 

16 
 

310 ««Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ՀՕ-49-Ն օրենքը…………………………………. 

 

 

17 
 

311 ««Հիմնադրամների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-50-

Ն օրենքը………………………………………………………………….. 

 

 

18 
 

312 «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի 

մասին» ՀՕ-51-Ն օրենքը………………………………………………… 

 

19 
 

313 «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՕ-52-Ն 

օրենքը…………………………………………………………………….. 

 

97 
 

314 ««Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-53-Ն օրենքը……… 
 

 

109 
 

315 ««Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-

54-Ն օրենքը………………………………………………………………. 

 

 

110 
 

316 ««Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-

55-Ն օրենքը……………………………………………………………… 

 

 

111 
 

317 ««Բազմաբնակարան  շենքի կառավարման մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» ՀՕ-56-Ն օրենքը………………………………………………. 

 

 

112 

 



2 

 

 

318 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան օրենս-

գրքում  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-

57-Ն օրենքը………………………………………………………………. 

 

 

113 
 

319 ««Երեխայի իրավունքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ՀՕ-58-Ն օրենքը………………………………………………… 

 

 

134 
 

320 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքում  փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ՀՕ-59-Ն օրենքը………………………………………………. 

 

 

135 
 

321 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենս-

գրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՕ-60-

Ն օրենքը………………………………………………………………….. 

 

 

137 
 

322 ««Արցախի Հանրապետության  բյուջետային համակարգի  մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՕ-61-Ն օրենքը………… 

 

 

139 
 

323 ««Հարկային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ՀՕ-62-Ն օրենքը……………………………… 

 

 

140 
 

324 «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանա-

կան անձանց առնաձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկ-

ների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» ՀՕ-63-Ն օրենքը……………………… 

 

 

 

 

142 
 

325 ««Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» ՀՕ-64-Ն օրենքը………………………………………………… 

 

 

143 
 

326 ««Նոտարիատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-65-Ն օրենքը………. 

 

144 
 

327 ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ՀՕ-66-Ն օրենքը……………………………… 

 

 

145 
 

328 ««Հսկիչ-դրամարկղային  մեքենաների կիրառման մասին» Լեռ-

նային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՕ-67-Ն օրենքը…………………………………. 

 

 

147 
 

329 ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՕ-68-

Ն օրենքը………………………………………………………………….. 

 

 

148 
 

330 ««Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեու-

թյան կասեցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

 

 



3 

 

տության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՕ-69-Ն 

օրենքը……………………………………………………………………... 

 

149 
 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ  

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

331 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի 

դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 919-Ն 

որոշումը…………………………………………………………………... 

 

 

 

150 
 

332 ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով պարտադիր դրոշմավորման  

ենթակա ապրանքների համար «Զ» սերիայի դրոշմապիտակները 

կիրառության մեջ դնելու մասին» ԱՀ կառավարության N 920-Ն 

որոշումը……………………………………………………………........... 

 

 

 

 

154 
 

333 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 921-Ն որոշումը.................................................... 

 

155 
 

334 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 934-Ն որոշումը.................................................. 
 

 

156 
 

335 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 935-Ն որոշումը.................................................. 
 

 

157 
 

336 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 936-Ն որոշումը.................................................. 
 

 

158 
 

337 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 937-Ն որոշումը.................................................. 
 

 

159 
 

338 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 938-Ն որոշումը.................................................. 
 

 

160 
 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
 

 

339 ԱՀ Գերագույն դատարանի քրեական  գործ ԸԻԴ 0045/01/18 

որոշումը…………………………………………………………………... 

 

161 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                   հոկտեմբերի 31-ին 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  

ՄԱՍԻՆ»  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» Արցախի Հանրապետության 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի 

ՀՕ-55-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին կետի`  

1) «ա» ենթակետում  «97,539.1» թիվը  փոխարինել «105,539.1» թվով. 

2) «բ» ենթակետում «102,649.7» թիվը փոխարինել «107,649.7» թվով. 

3) «գ» ենթակետում «5,110.6» թիվը փոխարինել «2,110.6» թվով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները. 

                                                                                            (հազար դրամներով) 
            Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները 

բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` 

փակագծերում) 

1.  Եկամուտների գծով 8,000,000.0 

2.  Ծախսերի գծով 5,000,000.0 

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը) (3,000,000.0) 

 

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունը և լրացումը. 

                                                                                            (հազար դրամներով) 
 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները բերված են դրական նշանով, 

իսկ պակասեցումները` փակագծերում) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ (3,000,000.0) 

այդ թվում`  

Ֆինանսական զուտ ակտիվներ (3,000,000.0) 

 

Հոդված 4. Օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

                                                                                         (հազար դրամներով) 

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները բերված են դրական նշանով, 

իսկ պակասեցումները` փակագծերում) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8,000,000.0 

այդ թվում`  

Հարկային եկամուտներ և 

պետական տուրքեր 

8,700,000.0 

Այլ եկամուտներ (700,000.0) 



5 

 

 

Հոդված 5. Օրենքի 5-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

                                                                                         (հազար դրամներով) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

 Ցուցանիշների փոփոխու-

թյունը (ավելացումները 

բերված են դրական նշա-

նով, իսկ պակասեցում-

ները` փակագծերում) 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 5,000,000.0 

      այդ թվում`  

04     ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1,435,000.0 

   այդ թվում`  

  1   

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, 

առևտրային և աշխատանքի գծով 

հարաբերություններ 

230,000.0 

  1 
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և 

առևտրային հարաբերություններ 
230,000.0 

 2   

Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն, ձկնորսություն և 

որսորդություն 

485,000.0 

  1 Գյուղատնտեսություն 485,000.0 

 9   
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 
720,000.0 

  1 
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 
720,000.0 

11     
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 

ԾԱԽՍԵՐ 
3,565,000.0 

      այդ թվում`  

 1   
Պետական բյուջեի և համայնքների 

պահուստային ֆոնդեր 
265,000.0 

   1 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 265,000.0 

 2  Այլ ծախսեր 3,300,000.0 

  1 Այլ ծրագրեր 3,300,000.0 

 

Հոդված 6. Օրենքի 6-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները. 

                                                                                                 

 

 

 

(հազար դրամներով) 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխու-

թյունը (ավելացումները 

բերված են դրական նշանով, 

իսկ պակասեցումները` 

փակագծերում) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ 5,000,000.0 

այդ թվում՝  
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Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխու-

թյունը (ավելացումները 

բերված են դրական նշանով, 

իսկ պակասեցումները` 

փակագծերում) 

ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ 1,365,000.0 

այդ թվում՝  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ 

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 720,000.0 

այդ թվում՝  

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում 720,000.0 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 280,000.0 

այդ թվում՝  

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 

մակարդակներին 280,000.0 

որից`  

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային 

առևտրային կազմակերպություններին 80,000.0 

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ 200,000.0 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 100,000.0 

այդ թվում՝  

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ 

նպաստներ (բյուջեից) 100,000.0 

այդ թվում՝  

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից 100,000.0 

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 265,000.0 

այդ թվում՝  

Պահուստային միջոցներ 265,000.0 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 3,635,000.0 

այդ թվում՝  

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 3,635,000.0 

այդ թվում՝  

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 3,635,000.0 

այդ թվում՝  

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 3,623,500.0 

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 11,500.0 

այդ թվում՝  

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր 11,500.0 

 

Հոդված 7. Օրենքի N 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` 

համաձայն սույն օրենքի N 1 հավելվածի: 

 

Հոդված 8. Օրենքի N 3 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` 

համաձայն սույն օրենքի N 2 հավելվածի: 

 

Հոդված 9. Սույն օրենքի NN 1 և 2 հավելվածները համարվում են սույն 

օրենքի անբաժանելի մասերը: 
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Հոդված 10. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

           

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

       

2018թ. նոյեմբերի 10 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-46-Ն 
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Հավելված  N 1 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(հազար դրամով) 
Բ

ա
ժ

ի
ն

 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի գործառական 

դասակարգման բաժինների, խմբերի և 

դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխու-

թյունը  (ավելացումները 

նշված են դրական նշա-

նով, իսկ պակասեցում-

ները` փակագծերում) 

         ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ   5 000 000,0  

         այդ թվում`    

04 
      

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1 435 000,0  

  

1 

    

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, 

առևտրային և աշխատանքի գծով 

հարաբերություններ 

230 000,0  

    
1 

  
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և 

առևտրային հարաբերություններ  
230 000,0  

      02 Տնտեսական զարգացման ծրագրեր 230 000,0  

        

ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

230 000,0  

  

2 

    

Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն, ձկնորսություն և 

որսորդություն 

485 000,0  

    1   Գյուղատնտեսություն  485 000,0  

    
  12 Գյուղատնտեսական միջոցառումների 

իրականացման ծրագրեր 
485 000,0  

    
  

  
ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  
485 000,0  

  
9   

  
Տնտեսական հարաբերություններ 

 (այլ դասերին չպատկանող) 
720 000,0  

    
1 

  
Տնտեսական հարաբերություններ  

(այլ դասերին չպատկանող) 
720 000,0  

      

04 Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և 

կոմունալ տնտեսության գծով ԱՀ շր-

ջանների կարողությունների զարգաց-

ման ծախսեր 

720 000,0  

        ԱՀ կառավարություն 720 000,0  

11       ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 
3 565 000,0  

  1     Պետական բյուջեի և համայնքների  

պահուստային ֆոնդեր 
265 000,0  

    1   Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 265 000,0  

      01 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 265 000,0  

        ԱՀ կառավարություն  265 000,0  

  2     Այլ  ծախսեր 3 300 000,0  
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    1   Այլ ծրագրեր 3 300 000,0  

      02 Կապիտալ ներդրումներ 3 300 000,0  

        ԱՀ կառավարություն 3 300 000,0  

 

 

 

 
Հավելված  N 2 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  

ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

(հազար դրամով) 

Պետական բյուջեի դեֆիցիտի 

ֆինանսավորման աղբյուրներն ու 

դրանց տարրերի անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ պակասեցումները` փակագծերում) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ (3 000 000,0) 

այդ թվում` 
 

Ֆինանսական զուտ ակտիվներ (3 000 000,0) 

այդ թվում` 
 

Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ 

մասնակցության ձեռքբերում 
(3 000 000,0) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                   հոկտեմբերի 31-ին 

 

 

«ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ  

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Գանձապետական համակարգի  մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ի ՀՕ-7 օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 3. Գանձապետարանը 

 

1. Գանձապետարանը ներառում է պետական ֆինանսների 

կառավարման բնագավառում Արցախի Հանրապետության կառավարության 

լիազորած պետական կառավարման մարմնի (այսուհետ՝ լիազոր մարմին) 

կենտրոնական  գանձապետարանը և լիազոր մարմնի 

տեղական գանձապետական բաժինները (այսուհետ՝ գանձապետարանի 

ստորաբաժանումներ): 

2. Գանձապետարանը լիազոր մարմնի աշխատակազմի՝ սույն օրենքով 

նախատեսված խնդիրների իրականացման կազմակերպումն ապահովող 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների ամբողջությունն է, որը 

ղեկավարվում է լիազոր մարմնի ղեկավարի տեղակալի (այսուհետ՝ 

գլխավոր գանձապետ) կողմից: 

3. Գանձապետարանի ստորաբաժանումների թվաքանակն ու տեղաբաշ-

խումը սահմանում  է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

4. Գանձապետարանի ստորաբաժանումներն ունեն Արցախի Հանրապե-

տության զինանշանի պատկերով և հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, 

դրոշմակնիք և իրենց անվանումով ձևաթղթեր: 

5. Սույն օրենքով նախատեսված խնդիրների իրագործման ժամանակ 

գանձապետարանը հանդես է գալիս լիազոր մարմնի անունից:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասում ` 

1) «ա» կետից հանել «գործի» բառը. 

2) «գ» և «ե» կետերի «նորմատիվ» բառը փոխարինել «նորմատիվային» 

բառով. 

3) «ժ» կետի «արտաքին պետական պարտքի սպասարկումը» բառերը փո-

խարինել «պետական պարտքի կառավարման կազմակերպումը» բառերով. 

4) «ժա» կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 3.  Օրենքի 7-րդ հոդվածում` 
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1) 1-ին մասի «Կենտրոնական գանձապետարանի և գանձապետական 

բաժանմունքների» բառերը փոխարինել «գանձապետարանի ստորաբաժա-

նումների Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ» բառերով. 

2) 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 4.  Օրենքի 8-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի «պաշտոնի է նշանակվում և ազատվում» բառերը 

փոխարինել «Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով նշանակվում է» բառերով. 

2) 2-րդ մասի «համապատասխան լիազորությունների դեպքում կարող է 

կատարել այլ պարտականություններ» բառերը փոխարինել «իրականացնում 

է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորու-

թյուններ» բառերով. 

3) 4-րդ մասի «պետական հիմնարկների» բառերը փոխարինել 

«հիմնարկների (այսուհետ` պետական հիմնարկներ)» բառերով: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 9-րդ հոդվածում`  

1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Գլխավոր ֆինանսիստն ապահովում է պետական մարմնի կողմից` 

ա) ֆինանսական կառավարման համակարգի առկայությունը, 

բ) գնումների մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը 

համապատասխան` գնումների համակարգի առկայությունը:». 

2) 2-րդ մասի «և հրապարակային օգտագործման համար» բառերը 

փոխարինել «օգտագործման ու դրա հրապարակայնության ապահովման 

համար» բառերով. 

3) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Գլխավոր ֆինանսիստը պարտավոր է ապահովել` 

ա) պետական մարմնի և (կամ) համակարգի որևէ պետական հիմնարկի 

ֆինանսական միջոցների կառավարման` Արցախի Հանրապետության օրենս-

դրությամբ սահմանված պահանջների կատարումը, 

բ) պետական մարմնի կողմից սույն օրենքով և իրավական այլ ակտերով 

սահմանված պահանջների կատարումը, 

գ) պետական մարմնի անունից լիազոր մարմին համապատասխան 

հաշվետվությունների ներկայացումը` բյուջետային ելքերի գերակատարումը 

կամ պետական մարմնի կողմից հավաքվող բյուջետային մուտքերի 

թերակատարումը բացառելու անհնարինության դեպքում, 

դ) պետական մարմնի կողմից իրականացվող ֆինանսական գործառնու-

թյունների վերաբերյալ սահմանված կարգով հաշվապահական 

գրանցումները, 

ե) լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով ֆինանսական 

հաշվետվությունների և այլ տեղեկատվության պատրաստումը և պետական 

մարմնի անունից ներկայացումը:»: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1. Պետական մարմնի համակարգի յուրաքանչյուր պետական 

հիմնարկում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
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կարգով և վերադաս պետական մարմնի գլխավոր ֆինանսիստի  

համաձայնությամբ նշանակվում է հիմնարկի գլխավոր հաշվապահ:»: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետն ուժը կորցրած 

ճանաչել: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետի «և համայնքների 

բյուջեների» բառերը փոխարինել «պետական և համայնքների բյուջեների» 

բառերով: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 14-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի «Կենտրոնական գանձապետարանի» բառերը 

փոխարինել «Լիազոր մարմնի» բառերով, իսկ «բացվում» բառից առաջ լրացնել 

«(այսուհետ` սպասարկող բանկ)» բառերը. 

2) 3-5-րդ մասերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Արցախի Հանրապետության պետական հիմնարկները չեն կարող 

ունենալ բանկային հաշիվներ առևտրային բանկերում (եթե այլ բան չի 

նախատեսված Արցախի Հանրապետության միջազգային  պայմանագրերով),  

բացառությամբ  սույն  հոդվածի 1-ին մասով և «Արցախի Հանրապետության 

բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված դեպքերի: 

4. Արցախի Հանրապետության և համայնքների կողմից բոլոր 

վճարումներն իրականացվում են գանձապետական միասնական հաշվից 

(եթե այլ բան չի նախատեսված Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերով)` լիազոր մարմնի սահմանած կարգով: 

5. Գանձապետական միասնական հաշիվը ներառում է 

գանձապետարանի կողմից վարվող հետևյալ ենթահաշիվները` 

ա) Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների 

ենթահաշիվները, 

բ) Արցախի Հանրապետության համայնքների բյուջեների միջոցների 

ենթահաշիվները, 

գ) պետական և համայնքների արտաբյուջետային միջոցների ենթահա-

շիվները (այդ թվում` ավանդային), 

դ) պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

բանկային սպասարկման համար ենթահաշիվները, 

ե) պետության կամ համայնքների կամ պետության ու համայնքների 

կողմից հիմնադրված հիմնադրամների, ինչպես նաև այդ հիմնադրամների 

կողմից հիմնադրված իրավաբանական անձանց բանկային սպասարկման 

համար ենթահաշիվները, 

զ) 50 տոկոսից ավելի պետական կամ համայնքի բաժնեմաս կամ 

պետական ու համայնքի (հանրագումարով) բաժնեմասեր ունեցող 

ընկերությունների, ինչպես նաև այդ ընկերությունների կողմից հիմնադրված 

իրավաբանական անձանց բանկային սպասարկման համար 

ենթահաշիվները:». 

3 ) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին մաս. 

«5.1. Գանձապետական միասնական հաշվի հետևյալ ենթահաշիվները 

տնօրինում է լիազոր մարմինը` 
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ա) Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի ըստ բյուջետային 

հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների չբաշխված միջոցների 

ենթահաշիվները, 

բ) օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների 

կողմից Արցախի Հանրապետությանը ապրանքային տեսքով տրամադրված 

վարկերի և դրամաշնորհների դրամայնացումից առաջացող միջոցների 

կուտակման արտաբյուջետային ավանդային ենթահաշիվները, 

գ) լիազոր մարմնի անվամբ` բյուջեների ժամանակավորապես ազատ 

միջոցների ավանդադրման, առևտրային կազմակերպություններում 

պետական բաժնեմասի մասնավորեցումից (սեփականաշնորհումից) 

առաջացող միջոցների հավաքագրման և ավանդադրման նպատակով 

բացված արտաբյուջետային ավանդային ենթահաշիվները:». 

4) 6-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«6. Գանձապետական միասնական հաշվի ենթահաշիվներից` 

ա) պետական մարմինները տնօրինում են` 

- Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների այն 

ենթահաշիվները, որոնց համար այդ մարմինները հանդիսանում են 

բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչներ, 

- պետական հիմնարկների անվամբ բացված արտաբյուջետային (այդ 

թվում` ավանդային) ենթահաշիվները. 

բ) տեղական ինքնակառավարման մարմինները տնօրինում են` 

- համայնքների բյուջեների միջոցների այն ենթահաշիվները, որոնց 

համար այդ մարմինները հանդիսանում են բյուջետային հատկացումների 

գլխավոր կարգադրիչներ, 

- համայնքային հիմնարկների անվամբ բացված արտաբյուջետային (այդ 

թվում` ավանդային) ենթահաշիվները. 

գ) պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները 

տնօրինում են իրենց բանկային սպասարկման համար բացված 

ենթահաշիվները. 

դ) պետության կամ համայնքների կամ պետության ու համայնքների 

կողմից հիմնադրված հիմնադրամները, ինչպես նաև այդ հիմնադրամների 

կողմից հիմնադրված իրավաբանական անձինք տնօրինում են իրենց 

բանկային սպասարկման համար բացված ենթահաշիվները. 

ե) 50 տոկոսից ավելի պետական կամ համայնքի բաժնեմաս կամ 

պետական ու համայնքի (հանրագումարով) բաժնեմասեր ունեցող 

ընկերությունները, ինչպես նաև այդ ընկերությունների կողմից հիմնադրված 

իրավաբանական անձինք տնօրինում են իրենց բանկային սպասարկման 

համար բացված ենթահաշիվները:»: 

 

Հոդված 10. Օրենքի 15-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 15. Գանձապետական արտարժութային հաշիվները 

 

Լիազոր մարմնի անվամբ սպասարկող բանկում բացվում և սույն օրենքով 

ու այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով վարվում են նաև լիազոր 

մարմնի գանձապետական արտարժութային հաշիվները:»: 
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Հոդված 11. Օրենքի 16-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի «բ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«բ) բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը` 

բյուջետային ծախսերի գործառական և տնտեսագիտական դասակարգմամբ, 

որը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքը` 

- տարեկան հաստատված բյուջեն, 

- հաստատված բյուջեում Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

կողմից կատարված փոփոխությունները, 

- հաստատված բյուջեում Արցախի Հանրապետության կառավարության 

և (կամ) պետական մարմնի լիազորությունների շրջանակներում կատարված 

փոփոխությունները, 

- ճշգրտված բյուջեն, 

- աճողական մուտքերը (վճարումները), 

- շեղումը ճշգրտված բյուջեից, 

- շեղումների համառոտ պատճառները.». 

2) 2-րդ մասի «ա» կետում «գործառնական» բառը փոխարինել 

«գործառական» բառով: 

 

Հոդված 12. Օրենքի 17-րդ հոդվածում` 

1) վերնագրի և 1-ին մասի «և համայնքների բյուջեների» բառերը 

փոխարինել «պետական և համայնքների բյուջեների» բառերով. 

2) 2-րդ մասի «բ» կետի  «գանձապետական բաժանմունքի պետը» բառերը 

փոխարինել «գանձապետարանը» բառով: 

 

Հոդված 13. Օրենքի 18-րդ հոդվածում «Գանձապետարանը» բառից հետո 

լրացնել «լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով» բառերը: 

 

Հոդված 14.  Օրենքի 19-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

 «Հոդված 19. Արցախի Հանրապետության պետական պարտքի կառա-

վարման ապահովումը 

  

Գանձապետարանն ապահովում է Արցախի Հանրապետության 

պետական պարտքի գծով փոխառու միջոցների ներգրավման, մարման և 

սպասարկման ծրագրերի մշակման և իրականացման կազմակերպումը՝ 

Արցախի Հանրապետության պետական պարտքի կառավարման 

ռազմավարական նպատակներին համապատասխան:»: 

 

Հոդված 15. Օրենքի 20-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 16. Oրենքի տեքստում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը 

փոխարինել «Արցախի» բառով: 

 

Հոդված 17. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-

ից: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`   Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

 

2018թ. նոյեմբերի 10 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-47-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                   հոկտեմբերի 31-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին»  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ի 

ՀՕ-10 օրենքի 17-րդ հոդվածի «ե» ենթակետը  շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«ե) պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառում Արցախի 

Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական 

կառավարման մարմնի գանձապետարանում (այսուհետ` գանձապետարան) 

բացում է հաշիվներ (համայնքային կազմակերպության դեպքում` բանկում 

կամ գանձապետարանում).»: 

 
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-

ից: 

 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

2018թ. նոյեմբերի 10 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-48-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                   հոկտեմբերի 31-ին 

 

«ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի մարտի 19-ի ՀՕ-41 օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«5. Ընկերությունն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով բացելու 

հաշիվներ Արցախի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների 

բանկերում, իսկ 50 տոկոսից ավելի պետական կամ համայնքի կամ պետական 

ու համայնքի բաժնեմասեր (հանրագումարով) ունեցող Ընկերությունը, ինչպես 

նաև 50 տոկոսից ավելի պետական կամ համայնքի բաժնեմաս կամ պետական 

ու համայնքի (հանրագումարով) բաժնեմասեր ունեցող Ընկերության 

հիմնադրած Ընկերությունը կարող է բացել հաշիվներ նաև պետական 

ֆինանսների կառավարման բնագավառում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմնի 

գանձապետարանում (այսուհետ` գանձապետարան):»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 88-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «զ» ենթակետը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«զ) բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային (այդ թվում` 

արտարժութային) և այլ հաշիվներ (ընդ որում, 50 տոկոսից ավելի պետական 

կամ համայնքի կամ պետական ու համայնքի (հանրագումարով) բաժնեմասեր 

ունեցող Ընկերության դեպքում կամ այն դեպքում, երբ Ընկերության 

հիմնադիրը 50 տոկոսից ավելի պետական կամ համայնքի բաժնեմաս կամ 

պետական ու համայնքի (հանրագումարով) բաժնեմասեր ունեցող 

Ընկերությունն է, ապա կարող է հաշիվներ բացել նաև գանձապետարանում).»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-

ից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

2018թ. նոյեմբերի 10 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-49-Ն 

 

 



18 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                   հոկտեմբերի 31-ին 

 

«ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1.  «Հիմնադրամների  մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապե-

տության 2003 թվականի մայիսի 21-ի ՀՕ-49 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ  

հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«5. Հիմնադրամն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով բացելու 

բանկային հաշիվներ Արցախի Հանրապետության և օտարերկրյա 

պետությունների բանկերում Հայաստանի Հանրապետության դրամով և (կամ) 

արտարժույթով: Եթե հիմնադրամի հիմնադիրը պետությունն է կամ համայնքը 

կամ պետության ու (կամ) համայնքի կողմից հիմնադրված հիմնադրամը, ապա 

նման հիմնադրամը կամ նրա հիմնադրած իրավաբանական անձը իրավունք 

ունի բացելու հաշիվներ նաև պետական ֆինանսների կառավարման 

բնագավառում Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից 

լիազորված պետական կառավարման մարմնի գանձապետարանում 

(այսուհետ` գանձապետարան):»: 

 

 Հոդված 2. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ կետը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«6) բանկերում բացում է հիմնադրամի հաշվարկային (այդ թվում` 

արտարժութային) և այլ հաշիվներ (ընդ որում, եթե հիմնադրամի հիմնադիրը 

պետությունն է կամ համայնքը կամ նրանց կողմից հիմնադրված 

հիմնադրամը, ապա կարող է հաշիվներ բացել նաև գանձապետարանում).»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

 

2018թ. նոյեմբերի 10 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-50-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                   հոկտեմբերի 31-ին 

 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ  

ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Բ Ա Ժ Ի Ն 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան  

 

1. Սույն օրենքը կարգավորում է քաղաքացիների կողմից Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցելու սահմանադրական 

պարտականության շրջանակներում քաղաքացիների զինվորական 

ծառայությանը նախապատրաստության, զինվորական ծառայության և 

պահեստազորային պատրաստության կազմակերպման և իրականացման, 

ինչպես նաև զինծառայողների, նրանց ընտանիքների անդամների ու 

զինծառայողներին հավասարեցված անձանց իրավական և սոցիալական 

երաշխիքների հետ կապված հարաբերությունները: 

 

Հոդված 2. Զինվորական ծառայության մասին օրենսդրությունը 

 

1. Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին 

օրենսդրությունը բաղկացած է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրու-

թյունից, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերից, սույն 

օրենքից և այլ նորմատիվ իրավական ակտերից: 

2. Սույն օրենքի դրույթներն ազգային անվտանգության մարմինների 

զինծառայողների վրա տարածվում են «Ազգային անվտանգության 

մարմիններում ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով  չկարգավորված  մասերով: 

 

Բ Ա Ժ Ի Ն 2 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 2 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հոդված 3. Զինվորական ծառայությունը 

 

1. Զինվորական ծառայությունն Արցախի Հանրապետության զինված 

ուժերում և այլ զորքերում օրենքով սահմանված պետական ծառայության 
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հատուկ տեսակ է: Արցախի Հանրապետության զինված ուժերում և այլ 

զորքերում սույն օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված կարգով 

զինվորական ծառայություն անցնող անձինք համարվում են զինծառայող: 

Օտարերկրյա պետությունների զինված ուժերում և այլ զորքերում կամ 

ռազմաուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիների ծառայությունը կամ ուսումնառությունը, ինչպես նաև 

օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների ծառայությունը կամ 

ուսումնառությունն Արցախի Հանրապետության զինված ուժերում և այլ 

զորքերում կամ ռազմաուսումնական հաստատություններում կարգավորվում 

են համապատասխան պայմանագրերով: 

2. Զինվորական ծառայությունը ներառում է՝ 

1) զորակոչի՝ պարտադիր կամ զորահավաքային կամ պայմանագրի 

կնքման կամ վարժական հավաքի կանչվելու միջոցով զինվորական 

ծառայությանը ներգրավումը. 

2) զինվորական պաշտոնի նշանակումը և զինվորական կոչման 

շնորհումը. 

3) զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակից բխող 

պարտականությունների իրականացումը. 

4) զինվորական ծառայությունից արձակումը: 

3. Առաջին անգամ զինվորական ծառայություն անցնող քաղաքացին 

Արցախի Հանրապետության պետական դրոշի և զորամասի մարտական 

դրոշի առջև տալիս է հավատարմության երդում: Երդման տեքստը 

սահմանվում է օրենքով: Ուսումնառության ընթացքում ռազմական 

պատրաստություն անցնող անձինք զինվորական երդում են տալիս 

ուսումնական ծրագրի շրջանակում կազմակերպվող հավաքի ժամանակ: 

 

Հոդված 4. Զինվորական ծառայության կազմակերպման սկզբունքները և 

ձևերը 

 

1. Զինվորական ծառայության կազմակերպման սկզբունքներն են՝ 

1) միանձնյա և կենտրոնացված ղեկավարումը. 

2) Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության և օրենքների 

գերակայությունը. 

3) Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը զինծառայողների 

անմնացորդ նվիրվածությունը. 

4) զինծառայողների արհեստավարժությունը. 

5) զինծառայողների իրավունքների և ազատությունների առաջնահեր-

թությունը. 

6) զինծառայողների պատվի և արժանապատվության նկատմամբ 

հարգանքն ու խտրականության արգելումը. 

7) զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավական ու 

սոցիալական պաշտպանվածությունը: 

2. Զինվորական ծառայության ներգրավումն իրականացվում է՝ 

1) զորակոչի միջոցով՝ 

ա. սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ պարտադիր 

զինվորական ծառայության ենթակա քաղաքացիների համար, 
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բ. ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված՝ 18 տարին 

չլրացած քաղաքացիների համար՝ սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 

կարգով. 

2) պայմանագրով՝ 

ա. պահեստազորում հաշվառված և պայմանագրային զինվորական 

ծառայություն անցնելու դիմում ներկայացրած կամ ռազմաուսումնական 

հաստատություններ ընդունված քաղաքացիների համար, 

բ. պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու դիմում 

ներկայացրած իգական սեռի քաղաքացիների համար. 

3) զորահավաքային զորակոչի միջոցով՝ պահեստազորում հաշվառված 

քաղաքացիների համար. 

4) պահեստազորի զորահավաքային նախապատրաստության 

շրջանակներում անցկացվող վարժական հավաքներին կանչվելու միջոցով՝ 

պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիների համար: 

3. Ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված՝ 18 տարին 

չլրացած քաղաքացու զորակոչը կազմակերպվում է փաստաթղթային 

ձևակերպման միջոցով՝ համապատասխան զինվորական կոմիսարիատում 

նշված քաղաքացու զինվորական հաշվառման փաստաթղթերում 

ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունվելու, և սույն օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն որպես կուրսանտ գրանցվելու 

վերաբերյալ գրառումներ կատարելու միջոցով: 

 

Հոդված 5. Զինվորական ծառայության տեսակները և ժամկետները 

 

1. Զինվորական ծառայության տեսակներն են՝ 

1) ժամկետային. 

2) պահեստազորային. 

3) զորահավաքային: 

2. Ժամկետային զինվորական ծառայությունը բաղկացած է պարտադիր 

և պայմանագրային զինվորական ծառայություններից: 

3. Պարտադիր զինվորական ծառայությունն Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիների կողմից Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանությանը մասնակցելու սահմանադրական պարտականության 

իրականացման հիմնական ձևն է: Պարտադիր զինվորական ծառայություն է 

համարվում զինված ուժերում և այլ զորքերում զորակոչի միջոցով 

կազմակերպվող ծառայությունը: Օրենքի խախտմամբ պարտադիր 

զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիները չեն կարող ընդունվել 

հանրային ծառայության: 

4. Պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը սահմանվում է՝ 

1) շարքային կազմի համար՝ 24 ամիս, իսկ սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 

5-րդ մասում նշված անձանց համար՝ 3 տարի. 

2) պահեստազորի սպայական կազմի համար՝ 24 ամիս. 

3) պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած և 

ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված անձանց համար՝ 

ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսումնառության ժամկետով, որը 

ռազմաբժշկական բնույթի ռազմաուսումնական հաստատություններում 
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սովորողների մասով ներառում է նաև ինտերնատուրայում ուսումնառության 

ժամկետը: 

5. Ռազմաուսումնական հաստատությունների ընդունելությանը կարող 

են մասնակցել 18 տարին չլրացած քաղաքացիները, ինչպես նաև մինչև 23 

տարեկան՝ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա 

քաղաքացիները, զինծառայողները, պահեստազորում հաշվառված 

քաղաքացիները, իգական սեռի քաղաքացիները: Պարտադիր զինվորական 

ծառայություն չանցած և ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված 

քաղաքացիներն ուսումնառության ընթացքում համարվում են ժամկետային 

պարտադիր զինծառայողներ, և նրանց վրա տարածվում են ժամկետային 

պարտադիր զինծառայողների համար օրենքով սահմանված իրավունքներն ու 

պարտականությունները: 

6. Ուսումնառության ընթացքում իր դիմումի համաձայն կամ 

առողջական վիճակի պատճառով ռազմաուսումնական հաստատությունում 

ուսանելու համար ոչ պիտանի ճանաչվելու հիման վրա ռազմաուսումնական 

հաստատությունից ազատվելու կամ անբավարար առաջադիմության կամ 

կարգապահական տույժի պատճառով հեռացված 18 տարին լրացած 

քաղաքացին ուղարկվում է շարունակելու շարքային կազմի պարտադիր 

զինվորական ծառայությունը՝ սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ 

կետով սահմանված կարգով: Պարտադիր զինվորական ծառայության 

ժամկետում տվյալ դեպքում հաշվարկվում է միայն առողջական վիճակի 

պատճառով ռազմաուսումնական հաստատությունից ազատված քաղաքացու 

ուսման, ինչպես նաև զինվորական ծառայության ընթացքում 

ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված զինծառայողի նախկինում 

ծառայած ժամանակաշրջանը: Մինչև 18 տարեկանը լրանալը ռազմաուսում-

նական հաստատությունից ազատված կամ հեռացված քաղաքացիները 

հաշվառվում են իրենց հաշվառման վայրի զինվորական կոմիսարիատի 

զորակոչային բաժնում և 18 տարեկանը լրանալուց հետո հայտարարված 

զորակոչի ժամանակ ենթակա են զորակոչվելու պարտադիր զինվորական 

ծառայության՝ ընդհանուր հիմունքներով: 

7. Պայմանագրային զինվորական ծառայություն է համարվում զինված 

ուժերում և այլ զորքերում պայմանագրի հիման վրա կազմակերպվող 

ծառայությունը: Պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու 

պայմանագրերը կնքվում են  3-12 ամիս կամ երեք կամ հինգ տարի ժամկետով, 

իսկ ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված քաղաքացիների 

հետ՝ տվյալ ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսումնառության և 

հետուսումնական տասը տարի ժամկետով, որը պարտադիր զինվորական 

ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասով ներառում է նաև 

ուսումնառության ժամանակահատվածը՝ որպես պարտադիր զինվորական 

ծառայություն: 

8. Պահեստազորային զինվորական ծառայություն է համարվում 

պահեստազորի պատրաստության շրջանակներում սույն օրենքով 

սահմանված կարգով և ժամկետներում կազմակերպված վարժական 

հավաքների ժամանակ իրականացվող ծառայությունը: 

9. Զորահավաքային զինվորական ծառայություն է համարվում օրենքով 

սահմանված դեպքերում հայտարարված զորահավաքի շրջանակներում 

զորահավաքային զորակոչի հիման վրա կազմակերպվող ծառայությունը: 
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Զորահավաքային զինվորական ծառայությունն իրականացվում է մինչև 

զորահավաք հայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգամանքի՝ օրենքով 

սահմանված կարգով դադարեցումը: 

 

Հոդված 6. Զինվորական ծառայության սկիզբը և ավարտը 

 

1. Զինվորական ծառայության սկիզբ է համարվում՝ 

1) պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված կամ զորահա-

վաքային զորակոչի կամ պահեստազորային զինվորական ծառայության 

կանչված քաղաքացիների համար՝ ծառայության վայր մեկնելու նպատակով 

զինվորական կոմիսարիատ ներկայանալու օրը. 

2) պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդունվող 

քաղաքացիների համար՝ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը. 

3) ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված 

քաղաքացիների համար՝ տվյալ ռազմաուսումնական հաստատությունում 

որպես կուրսանտ գրանցվելու օրը: 

2. Զինվորական ծառայությունն ավարտված է համարվում 

զինծառայողին զինվորական ծառայությունից արձակելու կապակցությամբ 

զորամասի (զինվորական կառավարման մարմնի) անձնակազմի և 

բավարարման (ապահովման) ցուցակներից հանելու օրը: 

 

Հոդված 7. Զինվորական ծառայության ժամկետը հաշվարկելու կարգը 

 

1. Զինվորական ծառայության ընդհանուր ժամկետում ներառվում է 

զինծառայողի՝ սույն օրենքով սահմանված զինվորական ծառայության մեջ 

գտնվելու ամբողջ ժամանակահատվածը: Զինվորական ծառայության 

ընդհանուր ժամկետը որոշվում է օրացուցային հաշվարկով: Օրենքով կարող է 

սահմանվել նաև զինվորական ծառայության ժամկետի արտոնյալ հաշվարկ: 

2. Զինվորական ծառայության ժամկետում չեն հաշվարկվում 

զինծառայողի՝ 

1) ազատազրկման կամ կալանքի ձևով պատիժը կրելու ժամանակա-

հատվածը. 

2) ձերբակալման կամ որպես խափանման միջոց կիրառված կալանա-

վորման ժամանակահատվածը. 

3) զորամասը կամ ծառայության վայրն ինքնակամ թողնելու կամ 

օրենքով սահմանված կարգով ապացուցված ինքնախեղման կամ 

դիտավորությամբ իր առողջական վիճակն այլ եղանակով վատթարացրած 

զինծառայողի բուժման մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը՝ անկախ 

պատճառներից, ինչպես նաև զինծառայողի պահանջով իր առողջական 

վիճակի կրկնակի հետազոտման մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը, եթե 

հետազոտման արդյունքներով զինծառայողի բուժման անհրաժեշտությունը 

բացակայում է. 

4) ռազմաուսումնական հաստատություններից կարգապահական 

տույժի կարգով կամ անբավարար առաջադիմության կամ 

ուսումնառությունից հրաժարվելու համար հեռացված կուրսանտների ուսման 

կամ սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված դեպքում 

պայմանագրային զինվորական ծառայության ժամանակահատվածը՝ սույն 
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օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական ծառայության ընդհանուր 

ժամկետում. 

5) սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասում նշված անձի կողմից 

պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում պայմանագրից 

հրաժարվելու դեպքում՝ սույն օրենքի 28-րդ հոդվածի 12-րդ մասի համաձայն 

ամսական արձակուրդում գտնվելու օրերը՝ սույն օրենքով սահմանված 

պարտադիր զինվորական ծառայության ընդհանուր ժամկետում. 

6) սույն օրենքի խախտմամբ պայմանագրային զինվորական 

ծառայություն անցած լինելու ժամանակահատվածը: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերում պարտադիր 

զինծառայության սահմանված ժամկետը լրացվում է բաց թողնված 

օրացուցային օրերի քանակով՝ պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի 

հրամանով: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված 

դեպքերում նշված ժամկետները հաշվարկվում են զինծառայողի զինվորական 

ծառայության ժամկետում, եթե զինծառայողն օրենքով սահմանված կարգով 

ձեռք է բերել արդարացվածի կարգավիճակ: 

 

Հոդված 8. Զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձի նկատմամբ 

կիրառվող սահմանափակումները 

 

1. Զինծառայողն իրավունք չունի՝ 

1) կատարել այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, կրթական և 

ստեղծագործական աշխատանքից: Ընդ որում, պետական ծառայությունը 

գերակայում է սույն կետում նշված աշխատանքի նկատմամբ. 

2) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում 

զբաղեցնել ընտրովի կամ այլ պաշտոններ, բացառությամբ սույն օրենքով 

սահմանված զինվորական պաշտոնների. 

3) ստեղծել կուսակցություններ կամ կրոնական միավորումներ, 

անդամակցել որևէ կուսակցության կամ արհեստակցական միության, իսկ 

կրոնական միավորման անդամ հանդիսանալու դեպքում զինվորական 

ծառայության ընթացքում և ծառայակիցների շրջանում իրականացնել 

քարոզչական գործունեություն. 

4) ոչ ծառայողական նպատակների համար օգտագործել պետական 

սեփականություն հանդիսացող նյութական արժեքները, տեխնիկական, 

ֆինանսական ու տեղեկատվական միջոցներ. 

5) կազմակերպել գործադուլներ կամ մասնակցել դրանց. 

6) պաշտոնեական դիրքն օգտագործել  ի շահ կուսակցությունների, 

կրոնական, հասարակական կազմակերպությունների և դրանց 

գործունեության օգտին իրականացվող քարոզչության. 

7) անձամբ զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ. 

8) վարձատրություն ստանալ ծառայողական պարտականությունների 

կատարումից բխող հրապարակումների կամ ելույթների համար. 

9) ծառայողական պարտականությունների համար այլ անձանցից 

ստանալ նվերներ, գումար կամ ծառայություններ, բացառությամբ Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի: 
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2. Զինծառայողների իրավունքները և պարտականությունները, այդ 

թվում՝ ընտրական իրավունքն ու հանրաքվեներին մասնակցության կարգը, 

կարգապահական իրավունքը և կարգապահական պատասխանատվությունը 

սահմանվում են օրենքով: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված սահմանափակումները 

չպահպանելը զինծառայողի նկատմամբ հանգեցնում է կարգապահական, 

ինչպես նաև օրենքով սահմանված այլ պատասխանատվության կիրառման: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 3 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԵՎ  

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Հոդված 9. Զինվորական ծառայության պաշտոնների դասակարգումը 

 

1. Զինվորական ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են 

հրամանատարական և ոչ հրամանատարական կազմերի: 

2. Հրամանատարական կազմի պաշտոնները բաժանվում են հետևյալ 

խմբերի. 

1) բարձրագույն հրամանատարական. 

2) ավագ հրամանատարական. 

3) միջին հրամանատարական. 

4) կրտսեր հրամանատարական: 

3. Ոչ հրամանատարական կազմի պաշտոնները դասակարգվում են 

հետևյալ խմբերի. 

1) բարձրագույն սպայական. 

2) ավագ սպայական. 

3) կրտսեր սպայական. 

4) ավագ ենթասպայական. 

5) կրտսեր ենթասպայական. 

6) շարքային: 

4. Զինվորական ծառայության պաշտոնների առանձին խմբերում 

ընդգրկվող հիմնական պաշտոնների անվանացանկը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: Զինվորական ծառայության 

բարձրագույն հրամանատարական և բարձրագույն սպայական հիմնական 

պաշտոններին հավասարեցված պաշտոնների անվանացանկը սահմանում է 

Արցախի Հանրապետության նախագահը, իսկ մյուս հիմնական պաշտոններին 

հավասարեցված պաշտոնների անվանացանկը սահմանում է պետական 

լիազոր մարմնի ղեկավարը: 

5. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային 

անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների 

համակարգերում զինվորական ծառայության հիմնական պաշտոնների, 

ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունների 

հիմնական պաշտոնների միջև համապատասխանությունը սահմանում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

6. Զինվորական պաշտոնները միմյանց նկատմամբ կարող են համարվել 

հավասար կամ բարձր կամ ցածր՝ ըստ պաշտոնների խմբերում իրենց 

զբաղեցրած դիրքի: 
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Հոդված 10. Զինծառայողների կազմերը, զինվորական կոչումները և 

դրանց կրման ժամկետները 

 

1. Արցախի Հանրապետության զինված ուժերում և այլ զորքերում 

սահմանվում են զինծառայողների հետևյալ կազմերը և զինվորական 

կոչումները. 

1) շարքային կազմ՝ «շարքային» և «եֆրեյտոր» զինվորական 

կոչումներով. 

2) ենթասպայական կազմ՝ որն իր հերթին բաղկացած է՝ 

ա. կրտսեր ենթասպայական կազմից՝ «կրտսեր սերժանտ», «սերժանտ», 

«ավագ սերժանտ», «ավագ» զինվորական կոչումներով, 

բ. ավագ ենթասպայական կազմից՝ «ենթասպա», «ավագ ենթասպա» 

զինվորական կոչումներով. 

3) սպայական կազմ՝ որն իր հերթին բաղկացած է՝ 

ա. կրտսեր սպայական կազմից՝ «լեյտենանտ», «ավագ լեյտենանտ», 

«կապիտան» զինվորական կոչումներով, 

բ. ավագ սպայական կազմից՝ «մայոր», «փոխգնդապետ», «գնդապետ» 

զինվորական կոչումներով, 

գ. բարձրագույն սպայական կազմից՝ «գեներալ-մայոր», «գեներալ-

լեյտենանտ», «գեներալ-գնդապետ», «բանակի գեներալ» զինվորական կոչում-

ներով: 

2. Զինվորական կոչումների կրման ժամկետներն են՝ 

1) կրտսեր սերժանտ՝ 1 տարի. 

2) սերժանտ, ավագ սերժանտ, ավագ՝ 2 տարի. 

3) ենթասպա՝ 3 տարի. 

4) լեյտենանտ՝ 2 տարի. 

5) ավագ լեյտենանտ՝ 2 տարի. 

6) կապիտան՝ 3 տարի. 

7) մայոր՝ 3 տարի. 

8) փոխգնդապետ՝ 4 տարի: 

3. «Շարքային», «եֆրեյտոր», «ավագ ենթասպա», «գնդապետ» և բարձր 

մյուս զինվորական կոչումների կրման համար ծառայության ժամկետ չի 

սահմանվում: 

4. Զինվորական կոչումները (բացառությամբ բարձրագույն սպայական 

կազմի) լինում են առաջին և հերթական: Շարքային կազմի համար առաջին 

զինվորական կոչում է համարվում «շարքային» զինվորական կոչումը, 

ենթասպայական կազմի համար՝ «կրտսեր սերժանտ» զինվորական կոչումը, 

սպայական կազմի համար՝ «լեյտենանտ» զինվորական կոչումը: 

Ենթասպայական և սպայական կազմերի (բացառությամբ բարձրագույն 

սպայական կազմի) մյուս զինվորական կոչումները համապատասխան 

կազմերում համարվում են հերթական զինվորական կոչումներ: 

5. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված զինվորական կոչումների 

կրման ժամկետը հաշվարկվում է կոչում շնորհելու օրվանից: Այդ ժամկետում 

ներառվում են նաև՝ 

1) զինծառայողին ոչ իրավաչափ քրեական պատասխանատվության 

ենթարկելու, զինվորական կոչումից զրկելու կամ զինվորական կոչումն 



27 

 

իջեցնելու կամ կարգապահական տույժ ստացած լինելու կամ 

հանցագործության դեպքի կամ արարքում հանցակազմի բացակայության 

հիմքով կարճված քրեական վարույթով ձերբակալման կամ որպես 

խափանման միջոց կիրառված կալանավորման, ինչպես նաև անօրինական 

զորացրելու և հետագայում վերականգնելու հետևանքով ընդհատված 

ժամանակահատվածները. 

2) պահեստազորում գտնվելու ժամանակաշրջանը, ընդ որում, 

պահեստազորում հաշվառված անձանց համար տվյալ զինվորական կոչումը 

կրելու ժամկետը սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետներից մեկ 

տարով ավելի է: 

6. Պահեստազորից զինվորական ծառայության ընդունված 

զինծառայողների՝ ունեցած զինվորական կոչումով ծառայության ժամկետում 

հաշվարկվում է պահեստազորում շնորհված զինվորական կոչումը կրելու 

ժամանակը: 

 

Հոդված 11. «Լեյտենանտ» զինվորական կոչում շնորհելը 

 

1. «Լեյտենանտ» զինվորական կոչում շնորհվում է՝ 

1) ռազմաուսումնական հաստատություն կամ սպայական դասընթաց 

ավարտած՝ սպայական կոչում չունեցող զինծառայողներին, ընդ որում՝ 

ռազմաբժշկական բնույթի ռազմաուսումնական հաստատություն ավարտած 

զինծառայողին «լեյտենանտ» զինվորական կոչում շնորհվում է 

ինտերնատուրան ավարտելուց հետո. 

2) բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորելու 

ընթացքում ռազմական պատրաստություն անցած քաղաքացիներին՝ սույն 

օրենքով սահմանված կարգով պարտադիր զինվորական ծառայության 

զորակոչվելուց հետո. 

3) սպայական պաշտոնի նշանակված բարձրագույն կրթություն ունեցող 

զինծառայողներին. 

4) պահեստազորում հաշվառված և բարձրագույն կրթություն ունեցող 

քաղաքացիներին՝ պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում 

կազմակերպվող միջոցառումներին մասնակցելուց հետո: 

 

Հոդված  12.  Ավագ ենթասպայական զինվորական կոչումներ շնորհելը 

 

1. «Ենթասպա» զինվորական կոչում շնորհվում է՝  

1) պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնող և «ավագ» 

զինվորական կոչում ունեցող այն զինծառայողներին, որոնց զբաղեցրած 

հաստիքային պաշտոնը համապատասխանում է ավագ ենթասպայական 

կազմի զինվորական կոչմանը, ու լրացել է նախորդ զինվորական կոչումը 

կրելու ժամկետը. 

2) ավագ ենթասպայական կազմի համապատասխան մասնագիտական 

ուսումնական ծրագիր ավարտած շարքային կամ կրտսեր ենթասպայական 

կազմերի զինվորական կոչում ունեցող զինծառայողներին. 

3) պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդունված և ավագ 

ենթասպայական խմբի պաշտոնի նշանակված զինծառայողներին, որոնք 
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ունեն կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական կոչում և բարձրագույն 

կրթություն: 

2. «Ավագ ենթասպա» զինվորական կոչում շնորհվում է «ենթասպա» 

զինվորական կոչումը կրելու ժամկետը լրացած այն զինծառայողներին, որոնց 

զբաղեցրած զինվորական պաշտոնի հաստիքային դասակարգմանը 

համապատասխանում է «ավագ ենթասպա» զինվորական կոչումը: 

 

Հոդված 13. Կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական կոչումներ 

շնորհելը 

 

1. «Կրտսեր սերժանտ» զինվորական կոչում շնորհվում է պարտադիր 

կամ պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնող և 

համապատասխան ուսումնական հավաքներ անցած կամ սերժանտական 

դասընթաց ավարտած զինծառայողներին, ինչպես նաև խրախուսման 

կարգով՝ բարեխիղճ և ծառայության բարձր ցուցանիշներ ունեցող 

զինծառայողներին՝ համապատասխան խմբերի պաշտոնների նշանակվելու 

դեպքում: 

2. «Սերժանտ» զինվորական կոչում շնորհվում է պարտադիր կամ 

պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնող և համապատասխան 

ուսումնական հավաքներ անցած կամ սերժանտական դասընթաց ավարտած 

զինծառայողներին, ինչպես նաև «կրտսեր սերժանտ» զինվորական կոչում 

ունեցող այն զինծառայողներին, որոնց զբաղեցրած հաստիքային պաշտոնը 

համապատասխանում է «սերժանտ» և դրանից բարձր զինվորական կոչմանը, 

ու լրացել է նախորդ զինվորական կոչումը կրելու ժամկետը: 

3. «Ավագ սերժանտ» զինվորական կոչում շնորհվում է պարտադիր կամ 

պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնող և համապատասխան 

ուսումնական հավաքներ անցած կամ սերժանտական դասընթաց ավարտած 

զինծառայողներին, ինչպես նաև «սերժանտ» զինվորական կոչում ունեցող այն 

զինծառայողներին, որոնց զբաղեցրած հաստիքային պաշտոնը համապատաս-

խանում է «ավագ սերժանտ» և դրանից բարձր զինվորական կոչմանը, ու 

լրացել է նախորդ զինվորական կոչումը կրելու ժամկետը: 

4. «Ավագ» զինվորական կոչում շնորհվում է «ավագ սերժանտ» զինվո-

րական կոչում ունեցող այն զինծառայողներին, որոնց զբաղեցրած 

հաստիքային պաշտոնը համապատասխանում է «ավագ» և դրանից բարձր 

զինվորական կոչմանը, ու լրացել է նախորդ զինվորական կոչումը կրելու 

ժամկետը: 

 

Հոդված 14. Շարքային կազմի զինվորական կոչումներ շնորհելը 

 

1. «Շարքային» զինվորական կոչում շնորհվում է՝ 

1) պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված 

քաղաքացիներին՝ զորամասի (զինվորական կառավարման մարմնի) 

անձնակազմի ցուցակներում գրանցելիս. 

2) զինվորական կոչում չունեցող և սույն օրենքով սահմանված կարգով 

պահեստազոր փոխանցվող քաղաքացիներին՝ պահեստազորում հաշվառելիս. 

3) ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված 

քաղաքացիներին՝ որպես կուրսանտ գրանցելիս. 
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4) սույն օրենքով սահմանված կարգով առաջին անգամ 

պայմանագրային զինվորական ծառայության ներգրավվող իգական սեռի 

քաղաքացիներին՝ զինվորական պաշտոնի նշանակվելիս: 

2. «Եֆրեյտոր» զինվորական կոչում շնորհվում է խրախուսման կարգով՝ 

«շարքային» զինվորական կոչում ունեցող զինծառայողներին: 

 

Հոդված  15.  Հերթական զինվորական կոչում շնորհելը 

 

1. Հերթական զինվորական կոչում շնորհվում է հաջորդական կարգով, 

եթե զինծառայողի զբաղեցրած զինվորական պաշտոնի խմբին 

համապատասխանում է շնորհվող զինվորական կոչմանը հավասար կամ 

բարձր զինվորական կոչում: Հերթական զինվորական կոչումը շնորհվում է 

նախորդ զինվորական կոչումը կրելու ժամկետն ավարտվելու դեպքում: 

2. Բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատությունների ունկնդիր, 

ադյունկտ (ասպիրանտ), օրդինատոր կամ դոկտորանտ սպայական կազմի 

զինծառայողներին հերթական զինվորական կոչում, մինչև «գնդապետ» 

զինվորական կոչումը ներառյալ, շնորհվում է նախկին կոչումով ծառայության 

ժամկետը լրանալու օրը, եթե հերթական զինվորական կոչումը համապա-

տասխանում է մինչև ուսման ընդունվելն զբաղեցրած զինվորական 

պաշտոնով նախատեսված զինվորական կոչմանը: 

3. Հերթական զինվորական կոչումը վաղաժամկետ շնորհվում է 

խրախուսման կարգով, բայց ոչ բարձր զբաղեցրած զինվորական պաշտոնի 

համար սահմանված զինվորական կոչումից: 

4. Զինվորական կոչումը կրելու ժամկետը լրացած զինծառայողներին 

զինվորական ծառայության ընթացքում խրախուսման կարգով կարող է 

շնորհվել զբաղեցրած պաշտոնով նախատեսված զինվորական կոչումից մեկ 

աստիճան բարձր զինվորական կոչում՝ մինչև «փոխգնդապետ» զինվորական 

կոչումը ներառյալ: 

5. Դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով պատժի 

դատապարտվելու և պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու կամ 

դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով զինվորական 

ծառայության մեջ սահմանափակման կամ կալանքի ձևով պատիժը կրելու 

կամ ձերբակալման կամ որպես խափանման միջոց կիրառված 

կալանավորման կամ «հերթական զինվորական կոչում ստանալու ժամկետի 

կասեցում» կարգապահական տույժի կրման ժամանակահատվածները չեն 

հաշվարկվում զինվորական կոչումով ծառայության կրման ժամկետում: Սույն 

մասում նշված, ինչպես նաև զինծառայողի նկատմամբ քրեական գործ 

հարուցված կամ ծառայողական քննություն նշանակված կամ 

կարգապահական տույժ ստացած լինելու ժամանակահատվածներում 

զինծառայողին չի շնորհվում հերթական զինվորական կոչում: 

6. Զինված ուժերի և այլ զորքերի բժիշկ-մասնագետների զինվորական 

կոչումներին ավելացվում են «բժշկական ծառայության» բառերը: Սույն օրենքի 

համաձայն՝ պահեստազորում հաշվառված կամ պաշտոնաթող 

քաղաքացիների զինվորական կոչումներին համապատասխանաբար 

ավելացվում են «պահեստազորի» և «պաշտոնաթող» բառերը: 
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7. Զինվորական կոչում շնորհելու կարգը, ներկայացման և զինվորական 

կոչում շնորհելու հրամանների ձևերը սահմանում է պետական լիազոր 

մարմնի ղեկավարը: 

8. Պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիներին հերթական 

զինվորական կոչում շնորհվում է պահեստազորային պատրաստության 

շրջանակներում կազմակերպվող միջոցառումներին մասնակցելուց հետո՝ 

միջոցառումը ղեկավարող պաշտոնատար անձի ներկայացմամբ: 

9. Պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիներին հերթական 

զինվորական կոչում կարող է շնորհվել երկու անգամ: 

10.Պահեստազորից պայմանագրային զինվորական ծառայության 

ներգրավված զինծառայողներին հերթական կոչում շնորհվում է՝ 

1) ենթասպայական կազմի կոչումներ՝ երեք ամիս հետո. 

2) ավագ լեյտենանտ և կապիտան՝ վեց ամիս հետո. 

3) մայոր, փոխգնդապետ և գնդապետ՝ մեկ տարի հետո: 

11. Պետական լիազոր այլ մարմիններից տեղափոխված 

զինծառայողներին հերթական կոչում շնորհվում է՝ 

1) ենթասպայական կազմի կոչումներ, ավագ լեյտենանտ և կապիտան՝ 

երեք ամիս հետո. 

2) մայոր, փոխգնդապետ և գնդապետ՝ վեց ամիս հետո: 

12. Զինծառայողի զինվորական կոչումը կարող է իջեցվել օրենքով 

սահմանված կարգով՝ համապատասխան կարգապահական տույժ տալու 

միջոցով: Զինծառայողը զինվորական կոչումից կարող է զրկվել դատական 

կարգով, ինչպես նաև սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված 

դեպքում՝ մինչև շարքային՝ պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով: 

 

Հոդված 16. Զինվորական կոչում շնորհող մարմինները 

 

1. Զինվորական կոչում շնորհում են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության նախագահը՝ բարձրագույն սպայական 

կազմի զինվորական կոչումները. 

2) պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը՝ ավագ սպայական և 

«լեյտենանտ» զինվորական կոչումները. 

3) պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով սահմանված 

պաշտոնատար անձինք՝ սույն մասի 2-րդ կետում չնշված մյուս սպայական, 

ենթասպայական, շարքային կազմերի զինվորական կոչումները, ինչպես նաև 

վաղաժամկետ կամ զբաղեցրած զինվորական պաշտոնով նախատեսված 

զինվորական կոչումից մեկ աստիճան բարձր զինվորական կոչումները՝ 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 

ԲԱԺԻՆ 3 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ԶՈՐԱԿՈՉԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼԸ 

 

 ԳԼՈՒԽ 4 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
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Հոդված 17. Քաղաքացիների առողջական վիճակի հետազոտումը և 

բժշկական փորձաքննությունը 

 

1. Քաղաքացիներին զինվորական հաշվառման վերցնելու, պարտադիր 

զինվորական ծառայության զորակոչի, ներառյալ՝ զորահավաքային զորակոչի 

և վարժական հավաքի ներգրավելու ժամանակ իրականացվում են նրանց 

առողջական վիճակի հետազոտում և բժշկական փորձաքննություն: Սույն 

մասում նշված դեպքերում քաղաքացիների հետազոտումը, 

փորձաքննությունը և բուժումը կատարվում են առաջնահերթ ու անվճար՝ 

պետության երաշխավորած բժշկական օգնության և սպասարկման 

շրջանակներում: 

2. Քաղաքացու առողջական վիճակի հետազոտման և բժշկական 

փորձաքննության, հետազոտման և փորձաքննության ուղեգրման կարգերը, 

հետազոտում և բժշկական փորձաքննություն իրականացնող մարմինները և 

դրանց գործունեության կարգը, բժշկական հետազոտությունների և բժշկական 

հաստատությունների ցանկերը, իրականացված ծառայությունների դիմաց 

փոխհատուցման կարգը, փորձաքննության եզրակացությունների ձևերը, 

հիվանդությունների ցանկը, որոնց առկայության դեպքում որոշվում է 

քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանիության աստիճանը զինվորական 

ծառայության համար, ինչպես նաև զինվորական ծառայության պայմանները, 

որոնք հակացուցված են քաղաքացու կամ զինծառայողի առողջական 

վիճակին, սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Քաղաքացու բժշկական փորձաքննության արդյունքներով տրվում է 

քաղաքացու առողջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն, որը 

կազմված է ներածական, նկարագրական, պատճառաբանական և եզրափակիչ 

մասերից: Եզրակացությունն առնվազն ներառում է քաղաքացու առողջական 

վիճակի ամփոփ նկարագրությունը, քաղաքացու պիտանիության աստիճանը 

զինվորական ծառայությանը, նրա առողջական վիճակին հակացուցված 

զինվորական ծառայության պայմանները, եզրակացության բողոքարկման 

կարգն ու ժամկետները: Քաղաքացու առողջական վիճակի վերաբերյալ 

եզրակացության մեջ, կախված զինվորական ծառայությանը քաղաքացու 

պիտանիության աստիճանից և բժշկական փորձաքննության նպատակից, 

նշվում են՝ 

1) պիտանի է զինվորական ծառայության համար. 

2) պիտանի է ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսանելու 

համար. 

3) սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար. 

4) ժամանակավորապես ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության 

համար. 

5) ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար. 

6) ոչ պիտանի է ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսանելու 

համար. 

7) կարիք ունի բուժման. 

8) ենթակա է կանչվելու վարժական հավաքի. 

9) ենթակա չէ կանչվելու վարժական հավաքի: 
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4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ քաղաքացու առողջական 

վիճակի վերաբերյալ եզրակացության մեջ զինվորական ծառայությանը 

պիտանիության աստիճանը տրվում է հաշվի առնելով սույն օրենքի 5-րդ 

հոդվածում նշված զինվորական ծառայության յուրաքանչյուր տեսակը: 

5. Քաղաքացին իրավունք ունի ծանոթանալ իր առողջական վիճակի 

հետազոտման և բժշկական փորձաքննության ընթացքին և ստանալ դրանց 

արդյունքներով տրված եզրակացություններն ու այլ փաստաթղթերը, 

ներկայացնել առաջարկություններ, բացատրություններ կամ 

առարկություններ, սույն օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված կարգով 

բողոքարկել իր առողջական վիճակի վերաբերյալ տրված եզրակացությունը: 

 

Հոդված 18. Նախազորակոչային պատրաստությունը 

 

1. Քաղաքացիներին զինվորական ծառայությանը նախապատրաստելու 

նպատակով հանրակրթական դպրոցներում, նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններում կազմակերպվում և անցկացվում է 

նախազորակոչային պատրաստություն՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով: 

2. Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

ուսումնառության ընթացքում քաղաքացիները կարող են անցնել զինվորական 

պատրաստություն՝ սույն օրենքով սահմանված դեպքերում և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

3. Պաշտպանական բնույթի հասարակական կազմակերպություններում 

կարող են կազմակերպվել և անցկացվել զինվորական մասնագիտական 

լրացուցիչ կրթական ծրագրեր: Նշված կրթական ծրագրերին քաղաքացիները 

մասնակցում են զինվորական կոմիսարիատի ընտրությամբ և ուղեգրով: 

 

ԳԼՈՒԽ 5 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԸ 

 

Հոդված 19. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի 

կազմակերպումը 

 

1. Պարտադիր զինվորական ծառայությունը կազմակերպվում է 

զորակոչի միջոցով: Զորակոչի ենթակա են 18 տարին լրացած արական սեռի 

քաղաքացիները՝ մինչև 27 տարին լրանալը, ինչպես նաև բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունում ուսումնառության ընթացքում 

զինվորական պատրաստություն անցած ու պահեստազորի սպայական կազմ 

որակավորված արական սեռի քաղաքացիները՝ մինչև 35 տարին լրանալը 

(այսուհետ՝ պահեստազորի սպայական կազմ): Հայտարարված զորակոչին 

պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա են նաև այն քաղաքացիները 

և պահեստազորի սպայական կազմը, որոնց համապատասխանաբար 27 և 

(կամ) 35 տարին լրանում է տվյալ զորակոչի ընթացքում: 

2. Պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա չէ այն քաղաքացին, 

որը նախկինում դատապարտվել է ազատազրկման՝ ծանր կամ առանձնապես 

ծանր կամ առնվազն երկու անգամ դիտավորությամբ կատարած 
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հանցագործության համար և ազատազրկման ձևով պատիժ է կրել երեք 

տարուց ոչ պակաս ժամկետով, կամ դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած 

դատավճռով դատապարտվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քրեական օրենսգրքի 136-րդ կամ 137-րդ կամ  138-րդ կամ 140-րդ կամ 277-րդ 

կամ 283-րդ կամ 348-րդ կամ 388-րդ հոդվածով կամ 389-րդ հոդվածի 2-րդ կամ 

3-րդ մասերով նախատեսված արարքներ կատարելու համար: 

3. Հայտարարված զորակոչի ժամանակ պարտադիր զինվորական 

ծառայության չի կարող զորակոչվել այն անձը, որը պատիժ է կրում 

ազատազրկման կամ կալանքի ձևով, կամ որի նկատմամբ իրականացվում է 

քրեական հետապնդում, բացառությամբ քաղաքացու նկատմամբ պարտադիր 

զինվորական ծառայության զորակոչից խուսափելու պատճառով հարուցված 

քրեական հետապնդման, եթե քաղաքացին գրավոր ցանկություն է հայտնել 

զորակոչվելու պարտադիր զինվորական ծառայության: 

4. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչը 

հայտարարվում է Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով՝ 

սահմանված ժամկետներում՝ տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու 

անգամ: Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ 

սահմանվում են զորակոչի կազմակերպման հետ կապված 

գործողությունները, զորակոչի կազմակերպման մարմինները, զորակոչի 

ժամկետը: 

5. Պահեստազորի սպայական կազմի պարտադիր զինվորական 

ծառայության զորակոչը հայտարարվում է Արցախի Հանրապետության 

նախագահի հրամանագրով՝ տարվա ընթացքում առնվազն մեկ անգամ: 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանվում են 

զորակոչի կազմակերպման հետ կապված գործողությունները, պարտադիր 

զինվորական ծառայություն անցնելու ժամկետը, զորակոչի ենթակա անձանց 

թվաքանակը և այն զինվորական հաշվառման մասնագիտությունը, որն 

ունեցող պահեստազորի սպայական կազմի քաղաքացիները ենթակա են 

զորակոչի: 

6. Սույն հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերի համաձայն՝ պարտադիր զինվո-

րական ծառայության համապատասխան զորակոչերի կազմակերպման 

մասին Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրն ուժի մեջ 

մտնելուց հետո, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի 

կողմից տրվում է զորակոչի անցկացման և սահմանված ժամկետում 

պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած զինծառայողներին 

զինվորական ծառայությունից արձակելու մասին հրաման: 

 

Հոդված 20. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչին 

մասնակցելու քաղաքացիների պարտականությունը 

 

1. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչին քաղաքացու 

ներկայությունն ապահովելու նպատակով համապատասխան զինվորական 

կոմիսարիատը, իսկ քաղաքացու՝ օտարերկրյա պետությունում բնակվելու և 

տվյալ պետությունում Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական 

ներկայացուցչությունում կամ հյուպատոսական հիմնարկում հաշվառված 

լինելու դեպքում դիվանագիտական ներկայացուցչությունը կամ 

հյուպատոսական հիմնարկը քաղաքացուն փաստաթղթային կամ 
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էլեկտրոնային եղանակով ծանուցում են զինվորական կոմիսարիատ 

ներկայանալու պարտավորության մասին՝ ծանուցման մեջ նշելով 

զինվորական կոմիսարիատ ներկայանալու ժամկետը: 

2. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչը հայտարարվելուց 

հետո սույն օրենքի համաձայն պարտադիր զինվորական ծառայություն 

անցնելու պարտականություն ունեցող և զորակոչի ենթակա (այսուհետ՝ 

զորակոչի ենթակա) քաղաքացիները պարտավոր են ծանուցման մեջ նշված 

ժամկետում ներկայանալ իրենց հաշվառման վայրի զինվորական 

կոմիսարիատ: 

3. Սույն հոդվածով սահմանված պարտադիր զինվորական 

ծառայության զորակոչին մասնակցելու պարտականության խախտումը 

քաղաքացիների համար հանգեցնում է օրենքով սահմանված 

պատասխանատվության: 

 

Հոդված 21. Պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու 

հիմքերը 

 

1. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից 

ազատվում է այն քաղաքացին, որը՝ 

1) առողջական վիճակի պատճառով ճանաչվել է ոչ պիտանի 

զինվորական ծառայության համար. 

2) մինչև Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ընդունելը ոչ 

պակաս, քան 12 ամիս ծառայել է այլ պետության զինված ուժերում կամ այլ 

պետությունում ոչ պակաս, քան 18 ամիս անցել է այլընտրանքային 

ծառայություն: 

2. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից 

քաղաքացին ազատվում է նաև սույն օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ 

մասերով ու 24-րդ հոդվածի   5-րդ մասով սահմանված դեպքերում: 

3. Պահեստազորի սպայական կազմի պարտադիր զինվորական 

ծառայությունից ազատվում է այն քաղաքացին, որը՝ 

1) առողջական վիճակի պատճառով ճանաչվել է ոչ պիտանի 

զինվորական ծառայության համար. 

2) մինչև պահեստազորի սպայական կազմ որակավորվելն անցել է 

պարտադիր զինվորական ծառայություն: 

4. Պահեստազորի սպայական կազմի պարտադիր զինվորական 

ծառայությունից քաղաքացին ազատվում է նաև սույն օրենքի 23-րդ հոդվածի 

6-րդ և 7-րդ մասերով ու  24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված դեպքերում: 

5. Ընտանիքի միակ արու զավակ հանդիսացող այն քաղաքացին, որի 

հայրը (մայրը) կամ հարազատ եղբայրը (քույրը) զոհվել (մահացել) է Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների կամ 

զինված ուժերում կամ այլ զորքերում կամ Հայաստանի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերով Հայաստանի Հանրապետությունում 

տեղակայված օտարերկրյա պետությունների զինվորական 

ստորաբաժանումներում զինվորական ծառայության ընթացքում, 

զորակոչվում է պարտադիր զինվորական ծառայության և նախնական 

զինվորական պատրաստության ծրագիրը յուրացնելուց, ստուգարքներ 

հանձնելուց և զինվորական երդումն ընդունելուց հետո արձակվում է 
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պահեստազոր և վերցվում հաշվառման համապատասխան զինվորական 

կոմիսարիատում:  

6. Սույն հոդվածով չնախատեսված այլ հիմքով քաղաքացին կարող է 

բացառիկ դեպքերում ազատվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

7. Այլ պետության քաղաքացիություն ընդունած Արցախի Հանրապետու-

թյան քաղաքացին չի ազատվում պարտադիր զինվորական ծառայությունից՝ 

անկախ այլ պետությունում ծառայելու հանգամանքից: 

 

Հոդված 22. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից 

տարկետման հիմքերը 

 

1. Սույն օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված պարտադիր զինվորական 

ծառայությունից ազատվելու հիմք չունեցող քաղաքացիներին պարտադիր 

զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տրվում է՝ 

1) առողջական վիճակի պատճառով. 

2) ընտանեկան պայմաններից ելնելով: 

2. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում 

տրվում է նաև Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր 

ընտրված քաղաքացուն՝ պատգամավորական լիազորությունների ողջ 

ժամկետով: 

3. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում 

տրվում է նաև նպատակային ուսումնառության համար՝ 

1) Արցախի Հանրապետությունում հավատարմագրված բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կամ դիպլոմավորված 

մասնագետի կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ 

սովորող քաղաքացուն, եթե նա Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարության հետ կնքում է քաղաքացիաիրավական 

բնույթի պայմանագիր՝ ուսումնառության ընթացքում զինվորական 

պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նշված վայրում և 

պայմաններով զինվորական ծառայություն անցնելու մասին: Սույն կետի 

համաձայն՝ քաղաքացուն տարկետում տրվում է մինչև ուսումնառության 

ավարտի օրը ներառյալ, սակայն ոչ ավելի, քան նրա 26 տարին լրանալու օրը. 

2) Արցախի Հանրապետությունում կամ այլ պետություններում 

հանրակրթական, ինչպես նաև հիմնական կրթության հիմքի վրա առանց 

ընդհատման նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 

կրթական ծրագրերով սովորողին (եթե հաշվառման վայրի զինվորական 

կոմիսարիատ է ներկայացնում ուսումնական հաստատությունից 

տրամադրված տեղեկանք՝ տվյալ ուսումնական հաստատությունում 

ուսումնառության վերաբերյալ): Սույն կետի համաձայն՝ քաղաքացուն 

տարկետում տրվում է մինչև ուսումնառության ավարտի օրը ներառյալ, 

սակայն ոչ ավելի, քան նրա 19 տարին լրանալու օրը: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերում քաղաքացուն 

տարկետում տալու և տրված տարկետումը դադարելու պայմանները 

սահմանվում են Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 
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Սույն հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն տրված տարկետման 

ժամկետի ավարտից հետո շարքային կազմի պարտադիր զինվորական 

ծառայության զորակոչելիս քաղաքացու առողջական վիճակի 

փորձաքննությունն իրականացվում է պարտադիր զինվորական ծառայության 

ենթակա պահեստազորի սպաների փորձաքննության համար սահմանված 

կարգով, ինչպես նաև նշված քաղաքացուն ընտանեկան պայմաններից ելնելով 

տարկետում տրվում է սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված 

հիմքերի առկայության դեպքում: 

5. Գիտության, կրթության, մշակույթի, արվեստի և սպորտի բնագավառ-

ներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիներին պարտադիր 

զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում կարող է տրվել նաև 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և պայմաններով: 

Սույն հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն տրված տարկետման 

ժամկետի ավարտի օրվա դրությամբ հանրակրթական, ինչպես նաև 

հիմնական կրթության հիմքի վրա առանց ընդհատման նախնական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով 

ուսումնառությունը չավարտած և պարտադիր զինվորական ծառայության 

զորակոչի ենթակա քաղաքացուն Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշմամբ մեկ անգամ տրվում է տարկետում՝ մինչև 

ուսումնառության ավարտի օրը ներառյալ: 

6. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված պարտադիր 

զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման հիմք ունեցող կամ այդ 

հիմքով տարկետում ստացած, ինչպես նաև սույն հոդվածի 3-րդ և 5-րդ 

մասերի համաձայն տարկետում ստացած քաղաքացին կարող է իր դիմումի 

համաձայն հրաժարվել տարկետման իրավունքից և սույն օրենքով 

սահմանված կարգով զորակոչվել պարտադիր զինվորական ծառայության: 

   

Հոդված 23. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից առող-

ջական վիճակի պատճառով տարկետում տալը 

 

1. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 

հայտարարված զորակոչից քաղաքացուն առողջական վիճակի պատճառով 

տարկետում տրվում է՝ 

1) բուժման կարիք ունենալու կամ 

2) զինվորական ծառայության համար ժամանակավորապես ոչ 

պիտանի ճանաչվելու դեպքերում: 

2. Առողջական վիճակի պատճառով բուժման կարիք ունեցող 

քաղաքացուն պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից 

տարկետում տրվում է երեք անգամ՝ մինչև մեկ տարի ժամանակով: Երրորդ 

անգամ տրված տարկետման ժամկետը լրանալուց հետո քաղաքացին 

բժշկական փորձաքննության արդյունքներով կամ ճանաչվում է պիտանի 

զինվորական ծառայության համար, կամ սահմանափակումով պիտանի 

զինվորական ծառայության համար և զորակոչվում է պարտադիր 

զինվորական ծառայության, կամ ճանաչվում է զինվորական ծառայության 

համար ոչ պիտանի և ազատվում է պարտադիր զինվորական ծառայությունից: 
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3. Առողջական վիճակի պատճառով պարտադիր զինվորական 

ծառայության համար ժամանակավորապես ոչ պիտանի ճանաչված 

քաղաքացուն պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից 

տարկետում տրվում է մեկ անգամ՝ երեք տարի ժամանակով: Տարկետման 

ժամկետը լրանալուց հետո քաղաքացին բժշկական փորձաքննության 

արդյունքներով կամ ճանաչվում է պիտանի զինվորական ծառայության 

համար, կամ սահմանափակումով պիտանի զինվորական ծառայության 

համար և զորակոչվում է պարտադիր զինվորական ծառայության, կամ 

ճանաչվում է զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի և ազատվում է 

պարտադիր զինվորական ծառայությունից: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ ու 3-րդ մասերի համաձայն՝ պարտադիր զինվո-

րական ծառայությունից ազատված և պահեստազորում հաշվառված 

քաղաքացին մինչև 27 տարին լրանալը ենթակա է բժշկական 

վերափորձաքննության՝ հինգ տարին մեկ անգամ: Բժշկական 

վերափորձաքննության արդյունքներով պիտանի զինվորական ծառայության 

համար կամ սահմանափակումով պիտանի զինվորական ծառայության 

համար ճանաչված քաղաքացին ենթակա է պարտադիր զինվորական 

ծառայության զորակոչի՝ ընդհանուր հիմունքներով: 

5. Պահեստազորի սպայական կազմի պարտադիր զինվորական 

ծառայության զորակոչից քաղաքացուն առողջական վիճակի պատճառով 

տարկետում տրվում է՝ 

1) բուժման կարիք ունենալու կամ 

2) զինվորական ծառայության համար ժամանակավորապես ոչ 

պիտանի ճանաչվելու դեպքերում: 

6. Առողջական վիճակի պատճառով բուժման կարիք ունեցող՝ 

պահեստազորի սպայական կազմում հաշվառված քաղաքացուն պարտադիր 

զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տրվում է հինգ անգամ՝ 

մեկ տարի ժամանակով: Հինգերորդ անգամ տրված տարկետման ժամկետը 

լրանալուց հետո քաղաքացին բժշկական փորձաքննության արդյունքներով 

կամ ճանաչվում է պիտանի զինվորական ծառայության համար, կամ 

սահմանափակումով պիտանի զինվորական ծառայության համար և 

զորակոչվում է պարտադիր զինվորական ծառայության, կամ ճանաչվում է 

զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի և ազատվում պարտադիր 

զինվորական ծառայությունից: 

7. Առողջական վիճակի պատճառով պարտադիր զինվորական 

ծառայության համար ժամանակավորապես ոչ պիտանի ճանաչված` 

պահեստազորի սպայական կազմում հաշվառված քաղաքացուն պարտադիր 

զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տրվում է երկու անգամ՝ 

երեք տարի ժամանակով: Երկրորդ անգամ տրված  տարկետման ժամկետը 

լրանալուց հետո քաղաքացին բժշկական փորձաքննության արդյունքներով 

կամ ճանաչվում է պիտանի զինվորական ծառայության համար, կամ 

սահմանափակումով պիտանի զինվորական ծառայության համար և 

զորակոչվում է պարտադիր զինվորական ծառայության, կամ ճանաչվում է 

զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի և ազատվում պարտադիր 

զինվորական ծառայությունից: 

8. Սույն հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերի համաձայն պարտադիր 

զինվորական ծառայությունից ազատված՝ պահեստազորի սպայական 
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կազմում հաշվառված քաղաքացին մինչև 35 տարին լրանալը ենթակա է 

բժշկական վերափորձաքննության՝ հինգ տարին մեկ անգամ: Բժշկական 

վերափորձաքննության արդյունքներով պիտանի զինվորական ծառայության 

համար կամ սահմանափակումով պիտանի զինվորական ծառայության 

համար ճանաչված՝ պահեստազորի սպայական կազմում հաշվառված 

քաղաքացին ենթակա է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի՝ 

ընդհանուր հիմունքներով: 

 

Հոդված 24. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից 

ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետում տալը 

 

1. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 

հայտարարված զորակոչից ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետում 

տրվում է այն քաղաքացուն, որն ունի՝ 

1) 65 տարին լրացած կամ առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող 

կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն (որը սահմանվել է 

ինքնասպասարկման ապահովման ունակության առնվազն երկրորդ 

աստիճանի կենսագործունեության սահմանափակման հիմքով) ունեցող կամ 

դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչված 

ծնողներ (միայնակ ծնող), եթե ծնողները (միայնակ ծնողը)՝ 

ա. չունեն այլ զավակ կամ 

բ. ունեն այլ զավակ, որն անչափահաս է կամ ունի հաշմանդամության 

խումբ կամ դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչված է 

անգործունակ կամ գտնվում է պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ. 

2) առանց մոր մեծացող  երեխա. 

3) երկու կամ ավելի երեխա, բացառությամբ որդեգրված երեխաների. 

4) երկրորդ երեխայով կամ առնվազն զույգ երեխայով վեցամսյա 

հղիության մեջ գտնվող կին. 

5) մինչև 18 տարեկան կամ 18 տարեկանից բարձր, բայց առաջին խմբի 

հաշմանդամություն ունեցող կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն (որը 

սահմանվել է ինքնասպասարկման ապահովման ունակության առնվազն 

երկրորդ աստիճանի կենսագործունեության սահմանափակման հիմքով) 

ունեցող կամ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ 

ճանաչված քույր կամ եղբայր, եթե չկա վերջիններիս ընտանիքի անդամ 

համարվող այլ անձ, կամ կա այդպիսի անձ, որը, սակայն, ունի 

հաշմանդամության խումբ կամ դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով 

ճանաչված է անգործունակ, կամ տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակի 

իրավունք տվող տարիքը լրացած անձ է: 

2. Եթե քաղաքացին անչափահաս տարիքում օրենքով սահմանված 

կարգով ճանաչվել է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա և որդեգրվել 

է խնամատար հաստատությունից, և առկա են սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 

կամ 5-րդ կետերով նախատեսված պայմանները, ապա նա օգտվում է 

պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում ստանալու 

իրավունքից: Սույն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի իմաստով՝ ընտանիքի 

անդամ են համարվում հայրը, մայրը, քույրը, եղբայրը, տատը, պապը, ինչպես 

նաև խնամակալ կամ հոգաբարձու ճանաչված այլ անձը: 
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3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի և սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 

3-րդ մասի իմաստով քաղաքացին համարվում է միայնակ ծնող ունեցող, եթե՝ 

1) մյուս ծնողը մահացել է կամ դատական կարգով ճանաչվել է 

մահացած. 

2) մյուս ծնողն անհայտ է (օրենքով սահմանված կարգով հայրություն 

կամ մայրություն չի ճանաչվել) կամ դատական կարգով ճանաչվել է անհայտ 

բացակայող. 

3) մինչև քաղաքացու 18 տարին լրանալն առնվազն հինգ տարի առաջ 

ծնողներն ամուսնալուծվել են, և ծնողները բնակվում են միմյանցից առանձին. 

4) ծնողների ամուսնությունն օրենքով սահմանված կարգով չի 

գրանցվել, և ծնողները բնակվում են միմյանցից առանձին: 

4. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից 

սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով չնախատեսված դեպքերում քաղաքացուն 

ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետում կարող է տրվել քաղաքացու 

դիմումի հիման վրա և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախա-

րարի հրամանով՝ սույն օրենքի 25-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետով նախատեսված 

դեպքում քաղաքացուն տարկետում տրվում է մինչև նրա ծնողների կամ 

միայնակ ծնողի այլ զավակի 18 տարին լրանալու կամ պարտադիր 

զինվորական ծառայությունից արձակվելու օրը, իսկ 1-ին մասի 4-րդ կետով 

նախատեսված դեպքում՝ մինչև երկրորդ երեխայի կամ առնվազն զույգ 

երեխաների ծննդյան օրը: Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված 

մյուս դեպքերում քաղաքացուն տարկետում տրվում է մինչև նրա 27 տարին 

լրանալու օրը: Եթե 27 տարին լրանալու օրվա դրությամբ քաղաքացին չի 

կորցրել ստացած տարկետման իրավունքը, ապա 27 տարին լրանալու հիման 

վրա ազատվում է պարտադիր զինվորական ծառայությունից: 

6. Պահեստազորի սպայական կազմի պարտադիր զինվորական 

ծառայության զորակոչից ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետում 

տրվում է այն քաղաքացուն, որն ունի՝ 

1) սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կամ 5-րդ կետով կամ 2-րդ մասով 

նախատեսված ընտանեկան պայմաններ. 

2) առանց մոր մեծացող հաշմանդամություն ունեցող երեխա: 

7. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետով նախատեսված 

դեպքում պահեստազորի սպայական կազմի պարտադիր զինվորական 

ծառայության զորակոչից քաղաքացուն տարկետում տրվում է մինչև նրա 

ծնողների կամ միայնակ ծնողի այլ զավակի 18 տարին լրանալու կամ 

պարտադիր զինվորական ծառայությունից արձակվելու օրը: Սույն հոդվածի 

6-րդ մասով նախատեսված մյուս դեպքերում քաղաքացուն տարկետում 

տրվում է մինչև նրա 35 տարին լրանալու օրը: Եթե 35 տարին լրանալու օրվա 

դրությամբ քաղաքացին չի կորցրել ստացած տարկետման իրավունքը, ապա 

35 տարին լրանալու հիման վրա ազատվում է պահեստազորի սպայական 

կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից: 

8. Սույն հոդվածի համաձայն՝ քաղաքացին համարվում է ստացած 

տարկետման իրավունքը կորցրած, եթե նրա մոտ վերացել են տարկետում 

ստանալու համար հիմք հանդիսացած հանգամանքները: Քաղաքացին 

պարտավոր է ստացած տարկետումից հետո յուրաքանչյուր հայտարարված 

զորակոչի ընթացքում հաշվառման վայրի զինվորական կոմիսարիատ 
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ներկայացնել տարկետում ստանալու համար հիմք հանդիսացած 

հանգամանքները հաստատող փաստաթղթերը: 

 

Հոդված 25. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի 

կազմակերպումն ապահովող մարմինները 

 

1. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 

հայտարարված զորակոչի կազմակերպման նպատակով Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ստեղծվում են 

հանրապետական և, ըստ շրջանների (Ստեփանակերտ քաղաքի)՝ շրջանների 

(Ստեփանակերտ քաղաքի) զորակոչային հանձնաժողովներ՝ Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարի ներկայացմամբ: 

2. Շարքային կամ պահեստազորի սպայական կազմերի պարտադիր 

զինվորական ծառայության հայտարարված զորակոչերի պատշաճ 

իրականացման համար պատասխանատու է համապատասխան զինվորական 

կոմիսարիատը, որի շրջանակներում զինվորական կոմիսարը՝ 

1) կազմակերպում է շարքային և պահեստազորի սպայական կազմերի 

զորակոչերի ենթակա քաղաքացիների առողջական վիճակի նախնական և 

անհրաժեշտ այլ հետազոտությունների ուղեգրման գործընթացը. 

2) որոշում է կայացնում սույն օրենքով պարտադիր զինվորական 

ծառայությունից ազատման կամ պարտադիր զինվորական ծառայության 

զորակոչից տարկետման հիմք չունեցող շարքային կազմի քաղաքացուն 

պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչելու մասին. 

3) նախապատրաստում և նախնական եզրակացությամբ՝ 

ա. շրջանի (Ստեփանակերտ քաղաքի) զորակոչային հանձնաժողով է 

ներկայացնում սույն օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին  մասի  2-րդ կետով, 22-րդ 

հոդվածի  2-րդ և 3-րդ մասերով և 24-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ մասերով 

նախատեսված հանգամանքների, ինչպես նաև սույն օրենքի 73-րդ հոդվածի 4-

րդ մասի համաձայն՝ քաղաքացու՝ գիտական աստիճան ունենալու և 

մասնագիտական, գիտական կամ մանկավարժական գործունեությամբ 

զբաղվելու վերաբերյալ փաստաթղթերը, 

բ. իրավասու բժշկական հանձնաժողով է ներկայացնում առողջական 

խնդիրներ ունեցող շարքային և պահեստազորի սպայական կազմերի 

զորակոչերի ենթակա քաղաքացիների նախնական և այլ 

հետազոտությունները, նրանց առողջական վիճակի վերաբերյալ առկա այլ 

փաստաթղթեր, 

գ. ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունելության 

մանդատային հանձնաժողով է ներկայացնում շարքային կազմի 

քաղաքացիների կողմից տրված ռազմաուսումնական հաստատությունների 

ընդունելությանը կամ սպայական դասընթացներին մասնակցելու 

դիմումները, 

դ. պահեստազորի սպաների զորակոչային մանդատային հանձնաժողով 

է ներկայացնում սույն օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 22-րդ 

հոդվածի  2-րդ մասով, 24-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված 

հանգամանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը: 

3. Շրջանի (Ստեփանակերտ քաղաքի) զորակոչային հանձնաժողովը՝ 
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1) եզրակացություն է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարին՝ 

ա. սույն օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված 

հիմքերով, ինչպես նաև սույն օրենքի 73-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ 

գիտական աստիճան ունենալու և մասնագիտական, գիտական կամ 

մանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու հիմքով քաղաքացուն 

պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու մասին, 

բ. սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով, 24-րդ հոդվածի 1-

ին և 2-րդ մասերով նախատեսված հիմքերով շարքային կազմի քաղաքացուն 

պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում 

տրամադրելու մասին. 

2) առաջարկություն է ներկայացնում հանրապետական զորակոչային 

հանձնաժողով՝ սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված 

հիմքով քաղաքացուն պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից 

տարկետում տրամադրելու կամ քաղաքացու դիմումը մերժելու վերաբերյալ: 

4. Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովը՝ 

1) համակարգում և վերահսկում է շրջանների (Ստեփանակերտ 

քաղաքի) զորակոչային հանձնաժողովների, ինչպես նաև իրավասու 

բժշկական հանձնաժողովների և զինվորական կոմիսարիատների 

(զինվորական կոմիսարների) գործունեությունը. 

2) եզրակացություն է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարին՝ 

 ա. սույն օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված 

հիմքով և 23-րդ հոդվածի 2-րդ ու 3-րդ մասերով նախատեսված դեպքերում 

քաղաքացուն պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու մասին, 

բ. սույն օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերով և 

նույն հոդվածով նախատեսված ժամկետներում քաղաքացուն պարտադիր 

զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տրամադրելու մասին. 

3) եզրակացություն է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարին՝ սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 4-րդ մասով 

նախատեսված հիմքով քաղաքացուն պարտադիր զինվորական ծառայության 

զորակոչից տարկետում տրամադրելու նպատակահարմարության 

վերաբերյալ. 

4) քննարկում է շրջանների (Ստեփանակերտ քաղաքի) զորակոչային 

հանձնաժողովների, ինչպես նաև իրավասու բժշկական հանձնաժողովների և 

զինվորական կոմիսարիատների (զինվորական կոմիսարների) 

գործունեության կամ կայացրած որոշումների (տրված եզրակացությունների) 

վերաբերյալ ներկայացված բողոքները: 

5. Հանրապետական կամ շրջանների (Ստեփանակերտ քաղաքի) 

զորակոչային հանձնաժողովների, ինչպես նաև իրավասու բժշկական 

հանձնաժողովների և զինվորական կոմիսարիատների (զինվորական 

կոմիսարների) գործունեության կամ կայացրած որոշումների (տրված 

եզրակացությունների) վերաբերյալ բողոքներ ներկայացնելը՝ մինչև այդ 

որոշումների (տրված եզրակացությունների) վերանայումը, չի կասեցնում 

դրանց կատարումը: 

6. Հանրապետական կամ շրջանների (Ստեփանակերտ քաղաքի) 

զորակոչային հանձնաժողովների, ինչպես նաև իրավասու բժշկական 
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հանձնաժողովների և զինվորական կոմիսարիատների (զինվորական 

կոմիսարների) որոշումները (տրված եզրակացությունները) դրանց կայացման 

օրվանից եռօրյա ժամկետում տրվում են քաղաքացուն կամ նրա օրինական 

ներկայացուցչին:  

7. Պահեստազորի սպայական կազմի պարտադիր զինվորական 

ծառայության հայտարարված զորակոչի կազմակերպման շրջանակներում 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով 

ստեղծվում է պահեստազորի սպաների զորակոչի մանդատային 

հանձնաժողով, որը՝ 

1) համակարգում և վերահսկում է պահեստազորի սպայական կազմի 

զորակոչի ապահովման ուղղությամբ զինվորական կոմիսարիատների 

(զինվորական կոմիսարների) գործունեությունը. 

2) եզրակացություն է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարին՝ 

ա. սույն օրենքով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատման 

կամ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման հիմք 

չունեցող պահեստազորի սպայական կազմի քաղաքացուն պարտադիր 

զինվորական ծառայության զորակոչելու մասին, 

բ. սույն օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հիմքերով, 

23-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերով նախատեսված դեպքերում 

պահեստազորի սպայական կազմի քաղաքացուն պարտադիր զինվորական 

ծառայությունից ազատելու մասին, 

գ. սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ, 23-րդ հոդվածի 5-րդ և 24-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասերով նախատեսված հիմքերով ու նույն հոդվածներով 

նախատեսված ժամկետներում պահեստազորի սպայական կազմի 

քաղաքացուն պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից 

տարկետում տրամադրելու մասին, 

դ. սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 5-րդ մասի հիման վրա սահմանված 

զորակոչի ենթակա անձանց թվաքանակը սույն կետի «ա» ենթակետի 

համաձայն լրանալու դեպքում զորակոչին կանչված մնացած քաղաքացիների 

զորակոչը հետաձգելու մասին. 

3) քննարկում է զինվորական կոմիսարիատների (զինվորական 

կոմիսարների) գործունեության վերաբերյալ տրված բողոքները: 

8. Պահեստազորի սպաների զորակոչի մանդատային հանձնաժողովի 

որոշումը դրա կայացման օրվանից եռօրյա ժամկետում տրվում է 

քաղաքացուն կամ նրա օրինական ներկայացուցչին: 

9. Սույն հոդվածում նշված զորակոչային և մանդատային 

հանձնաժողովներն իրենց գործունեությունն իրականացնում են նիստերի 

ձևով: Նիստն իրավազոր է հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելիի 

ներկայության դեպքում: Հանձնաժողովի եզրակացությունները ընդունվում են 

նիստերին ներկա հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ 

մեծամասնությամբ: 

10. Շարքային և պահեստազորի սպայական կազմերի պարտադիր 

զինվորական ծառայության հայտարարված զորակոչերի բժշկական 

ապահովումն իրականացնում են սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ 

ստեղծված իրավասու բժշկական հանձնաժողովները, որոնք՝ 
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1) իրականացնում են շարքային կամ պահեստազորի սպայական 

կազմերի զորակոչերի ենթակա քաղաքացիների առողջական վիճակի 

հետազոտությունները և փորձաքննությունները. 

2) փորձաքննական եզրակացություն են տալիս քաղաքացու 

առողջական վիճակի վերաբերյալ. 

3) քաղաքացիների առողջական վիճակի վերաբերյալ տրված փորձաքն-

նական եզրակացությունները ներկայացնում են հանրապետական 

զորակոչային կամ պահեստազորի սպաների զորակոչի մանդատային 

հանձնաժողովներ: 

11. Սույն հոդվածի համաձայն շարքային և պահեստազորի սպայական 

կազմերի զորակոչերի ենթակա քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական 

ծառայության զորակոչից տարկետում կամ պարտադիր զինվորական 

ծառայությունից ազատում տրվում է Արցախի Հանրապետության պաշտպա-

նության նախարարի հրամաններով՝ սույն հոդվածով սահմանված 

համապատասխան հանձնաժողովների եզրակացությունները հաշվի առնելով: 

12. Սույն հոդվածի համաձայն շարքային և պահեստազորի սպայական 

կազմերի զորակոչերի ենթակա քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական 

ծառայության զորակոչից տարկետում տալու կամ պարտադիր զինվորական 

ծառայությունից ազատելու եզրակացությունների կամ քաղաքացիների 

առողջական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննական եզրակացությունների 

հիման վրա տրված հրամանները դրանց կայացման օրվանից երկամսյա 

ժամկետում կարող են բողոքարկվել Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարին կամ դատարան՝ օրենքով սահմանված 

կարգով: Բողոքների ներկայացումը մինչև տրված հրամանների վերանայումը 

չի կասեցնում այդ հրամանների կատարումը: 

 

ԳԼՈՒԽ 6 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼԸ 

 

Հոդված 26. Շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական 

ծառայության զորակոչված քաղաքացիներին ծառայության վայրեր 

նշանակելու կարգը 

 

1. Հայտարարված շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայու-

թյան զորակոչի շրջանակներում սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ 

կետի համաձայն՝ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված 

քաղաքացիների (այսուհետ՝ շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողներ) 

ծառայության վայրեր նշանակումը, բացառությամբ սույն հոդվածի 5-րդ 

մասում նշված զինծառայողների, իրականացվում է կենտրոնացված ձևով և 

վիճակահանությամբ՝ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարի հրամանով սահմանված կարգով՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածի 

2-4-րդ մասերի պահանջները: 

2. Շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողներին ծառայության 

վայրեր նշանակելիս հաշվի են առնվում ստացած կրթությունը, զինվորական 

ծառայության համար պիտանիության աստիճանը, սույն օրենքով 

սահմանված այլ պայմաններ: Ծառայության վայրեր նշանակված շարքային 

կազմի պարտադիր զինծառայողները մինչև զինվորական երդում տալը 
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համարվում են նորակոչիկներ և անցնում են զինվորական պատրաստության 

ծրագիր: Շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողները կարող են 

ուղարկվել ուսումնական զորամասեր՝ ռազմահաշվառական 

մասնագիտություն ստանալու համար, կամ իրենց դիմումի համաձայն 

մասնակցել սպայական կամ սերժանտական դասընթացների: Սույն մասում 

նշված զինվորական պատրաստության ծրագրի կամ դասընթացների 

անցկացման կարգերն ու ժամկետները սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարը: Նորակոչիկները չեն 

կարող ընդգրկվել մարտական հերթապահության կամ ներգրավվել 

ռազմական գործողությունների: 

3. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում 

առաջնային գծում մարտական հերթապահության չի կարող ընդգրկվել այն 

զինծառայողը (բացառությամբ, եթե նա ցանկություն է հայտնել ընդգրկվել 

մարտական հերթապահության առաջնային գծում, ինչպես նաև սույն 

հոդվածի 5-րդ մասում նշված զինծառայողների)՝ 

1) որը հանդիսանում է 63 տարին լրացած կամ երրորդ խմբի 

հաշմանդամություն ունեցող կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն (եթե 

սահմանված չէ ինքնասպասարկման ապահովման ունակության առնվազն 

երկրորդ աստիճանի կենսագործունեության սահմանափակում) ունեցող 

ծնողների (միայնակ ծնողի) միակ զավակը. 

2) որն ունի Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողությունների կամ զինված ուժերում և այլ զորքերում ծառայության 

ընթացքում ծառայողական պարտականություններ կատարելիս զոհված 

(մահացած) հայր (մայր) կամ եղբայր (քույր). 

3) որն ամուսնացած է և ունի մեկ երեխա. 

4) որի ծնողները մահացած են. 

5) որի մեկ ծնողը մահացած է և այդ զինծառայողն ընտանիքի միակ 

զավակն է, կամ ընտանիքի մյուս զավակներն անչափահաս են, կամ 

ընտանիքի մյուս զավակները չափահաս են և ունեն հաշմանդամություն կամ 

դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել են անգործունակ: 

4. Հայտարարված զորակոչի ընթացքում շարքային կազմի պարտադիր 

զինվորական ծառայության զորակոչված եղբայրներն իրենց ցանկությամբ 

ծառայության են նշանակվում միևնույն զորամասում: Շարքային կազմի 

պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող եղբայր ունեցող 

շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողն իր ցանկությամբ ծառայության է 

նշանակվում եղբոր ծառայության վայրի զորամասում, եթե շարքային կազմի 

պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող եղբոր ծառայության 

ժամկետը չի գերազանցում 17 ամիսը: 

5. Շարքային կազմի այն պարտադիր զինծառայողները, որոնք 

ցանկություն են հայտնել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում անցնել 

զինվորական ծառայություն, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության հետ կնքում են պայմանագիր՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով: 

6. Հայտարարված սպայական կազմի պարտադիր զինվորական 

ծառայության զորակոչի շրջանակներում, սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 7-րդ 

մասի 2-րդ կետի «ա» ենթակետի համաձայն, պարտադիր զինվորական 
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ծառայության զորակոչված քաղաքացիների (այսուհետ՝ սպայական կազմի 

պարտադիր զինծառայողներ) ծառայության վայրեր նշանակումն 

իրականացվում է վիճակահանությամբ՝ Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված կարգով: Սպայական 

կազմի պարտադիր զինծառայողներին ծառայության վայրեր նշանակելու 

վիճակահանությունն անցկացվում է՝ հաշվի առնելով սպայի 

մասնագիտացումը, զինվորական ծառայության համար պիտանիության 

աստիճանը, սույն օրենքով սահմանված այլ պայմաններ: Ասպիրանտուրա 

(դոկտորանտուրա) ավարտած կամ գիտական աստիճան ունեցող սպայական 

կազմի պարտադիր զինծառայողները ծառայության վայր նշանակվում են ըստ 

գիտական մասնագիտացման: Վիճակահանությամբ ծառայության վայրեր 

նշանակված սպայական կազմի պարտադիր զինծառայողները անցնում են 

ուսումնական պատրաստության ծրագիր՝ Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված կարգով և 

ժամկետում: 

 

Հոդված 27. Շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինծառա-

յողներին պաշտոնի նշանակելը, զինվորական կոչումներ շնորհելը, 

ծառայության այլ վայր տեղափոխելը 

 

1. Ծառայության վայր նշանակված շարքային կազմի պարտադիր 

զինծառայողները ծառայության վայրի զորամասի (զինվորական 

կառավարման մարմնի) հրամանատարի (պետի) հրամանով գրանցվում են 

զորամասի (զինվորական կառավարման մարմնի) անձնակազմի 

ցուցակներում, վերցվում են պարենային, իրային և դրամական բավարարման, 

նշանակվում են զինվորական պատրաստության ծրագրով նախատեսված 

ուսումնական ստորաբաժանումների պաշտոնների, և նրանց շնորհվում է 

«շարքային» զինվորական կոչում: 

2. Զինվորական երդում տված շարքային կազմի պարտադիր 

զինծառայողները զորամասի (զինվորական կառավարման մարմնի) 

հրամանատարի (պետի) հրամանով նշանակվում են ոչ հրամանատարական 

կազմի շարքային խմբի պաշտոնների, նրանց ամրակցվում են զենք և 

համապատասխան զինամթերք, սպառազինություն կամ ռազմական 

տեխնիկա, անհատական պաշտպանության միջոցներ: 

3. Զինվորական ծառայության ընթացքում շարքային կազմի պարտադիր 

զինծառայողները սույն օրենքով սահմանված կարգով կարող են նշանակվել 

կրտսեր հրամանատարական կամ կրտսեր ենթասպայական խմբերի 

պաշտոնների, ինչպես նաև նրանց կարող են շնորհվել «եֆրեյտոր» կամ 

կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական կոչումներ՝ փոխադրելով 

կրտսեր ենթասպայական կազմ: 

4. Սպայական կազմի պարտադիր զինծառայողները ծառայության 

վայրերում նշանակվում են ոչ հրամանատարական կազմի կրտսեր 

սպայական խմբի պաշտոնի՝ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարի հրամանով, գրանցվում են զորամասի (զինվորական 

կառավարման մարմնի) անձնակազմի ցուցակներում, վերցվում են 

պարենային, իրային և դրամական բավարարման, նրանց ամրակցվում են 



46 

 

զենք և համապատասխան զինամթերք, անհատական պաշտպանության 

միջոցներ: 

5. Շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողները 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով 

սահմանված կարգով ծառայության այլ վայր կարող են տեղափոխվել՝ 

1) ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով. 

2) կազմակերպչական-հաստիքային միջոցառումների կապակցությամբ. 

3) ընտանեկան պայմաններից ելնելով. 

4) առողջական վիճակի պատճառով՝ ռազմաբժշկական հանձնաժողովի 

եզրակացության համաձայն. 

5) ռազմաուսումնական հաստատությունից հեռացվելու (ազատվելու) 

կամ առողջական վիճակի պատճառով ռազմաուսումնական 

հաստատությունում ուսանելու համար ոչ պիտանի ճանաչվելու դեպքում: 

6. Շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողները 

ծառայության ընթացքում կարող են իրենց համաձայնությամբ կնքել 

պայմանագիր և անցնել պայմանագրային զինվորական ծառայության՝ սույն 

օրենքով և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի 

հրամանով սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 28. Շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայող-

ների արձակուրդը և բուժման մեջ գտնվելը 

 

1. Շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողներին տրվում են հետևյալ 

արձակուրդները. 

1) հիմնական. 

2) լրացուցիչ. 

3) հիվանդության պատճառով (վերականգնողական). 

4) ամսական: 

2. Սպայական կազմի պարտադիր զինծառայողներին տրվում են 

հետևյալ արձակուրդները. 

1) հերթական. 

2) լրացուցիչ. 

3) հիվանդության պատճառով (վերականգնողական): 

3. Շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողներին 

սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված արձակուրդ տալու դեպքում 

տրվում է նաև արձակուրդի անցկացման վայր մեկնելու և այնտեղից 

վերադառնալու համար անհրաժեշտ ժամանակ՝ մինչև երկու օրացուցային օր 

ընդհանուր ժամկետով: 

4. Շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողներին հիմնական 

արձակուրդ տրվում է ծառայության ընթացքում մեկ անգամ՝ ոչ պակաս, քան 

հինգ ամսվա օրացուցային ծառայության դեպքում, զորամասի (զինվորական 

կառավարման մարմնի) հրամանատարի (պետի) կողմից՝ օրացուցային 

տարվա համար սահմանված արձակուրդների տրման ժամանակացույցի 

համաձայն: Արձակուրդների տրման ժամանակացույցը կազմելիս 

արձակուրդի տրման հերթականությունը որոշվում է՝ հաշվի առնելով 

զորամասի (զինվորական կառավարման մարմնի) մարտական 
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պատրաստության ապահովման շահերը և զինծառայողի բարեխիղճ 

ծառայությունը: Հիմնական արձակուրդ տրվում է՝ 

1) շարքային կազմի զինվորական կոչում ունեցող զինծառայողներին՝ 10 

օրացուցային օր. 

2) կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական կոչում ունեցող 

զինծառայողներին՝ 15 օրացուցային օր: 

5. Սպայական կազմի պարտադիր զինծառայողներին յուրաքանչյուր 

տարվա համար հերթական արձակուրդը տրվում է յուրաքանչյուր լրիվ 

ծառայած ամսվա համար երկու ու կես օր հաշվարկով: 

6. Շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողներին լրացուցիչ 

արձակուրդ տրվում է հինգ օրացուցային օր տևողությամբ՝ 

1) զինվորական ուսման կամ ծառայության բարձր ցուցանիշների 

համար՝ խրախուսման կարգով. 

2) ընտանեկան պայմաններից ելնելով՝ զինծառայողին երեխա ծնվելու 

կամ նրա ընտանիքի անդամի (կին, երեխա, հայր, մայր, քույր, եղբայր, տատ, 

պապ) ամուսնության, ծանր հիվանդության կամ մահվան դեպքերում. 

3) սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված պայմաններ 

ունեցողներին՝ վեց ամիսը մեկ անգամ: 

7. Սպայական կազմի պարտադիր զինծառայողներին լրացուցիչ 

արձակուրդ տրվում է ընտանեկան պայմաններից ելնելով՝ զինծառայողին 

երեխա ծնվելու կամ նրա ընտանիքի անդամի (կին, երեխա, հայր, մայր, քույր, 

եղբայր, տատ, պապ) ամուսնության, ծանր հիվանդության կամ մահվան 

դեպքերում՝ հինգ օրացուցային օր տևողությամբ: 

8. Շարքային կամ սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողներին 

հիվանդության պատճառով (վերականգնողական) արձակուրդ տրվում է 

զորամասի (զինվորական կառավարման մարմնի) հրամանատարի (պետի) 

կողմից՝ սույն հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված բուժման մեջ գտնվելու կամ 

վերականգնողական ժամանակահատվածի համար՝ բուժում իրականացնող 

համապատասխան ռազմաբժշկական հաստատության կամ Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կենտրոնական 

ռազմաբժշկական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ կենտրոնական 

ռազմաբժշկական հանձնաժողով) տեղեկանքի հիման վրա: 

9. Շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողներին 

առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ 

պիտանի ճանաչվելու հիմքով զինվորական ծառայությունից արձակելու 

ժամանակ բուժում իրականացնող համապատասխան ռազմաբժշկական 

հաստատության պետի կողմից զինծառայողին կարող է տրվել արձակուրդ 

մինչև 30 օրացուցային օր տևողությամբ՝ կենտրոնական ռազմաբժշկական 

հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա: 

10. Հիմնական կամ հերթական կամ լրացուցիչ արձակուրդի ընթացքում 

հիվանդացած շարքային կամ սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողի 

հիվանդության ժամանակահատվածը չի հաշվարկվում տրված արձակուրդի 

ժամկետում: 

11. Շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողների 

բուժման մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը չի կարող գերազանցել 

անընդմեջ 90 օրացուցային օրը: Բուժման ավարտից հետո շարքային և 

սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողները ենթակա են 
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ռազմաբժշկական փորձաքննության կենտրոնական ռազմաբժշկական 

հանձնաժողովի կողմից, որի արդյունքներով կենտրոնական ռազմաբժշկական 

հանձնաժողովը կարող է երկարաձգել բուժման մեջ գտնվելու ժամկետը՝ մինչև 

30 օրացուցային օր, կամ սահմանել վերականգնողական ժամկետ՝ մինչև 30 

օրացուցային օր: Երկարաձգված բուժման կամ վերականգնողական ժամկետի 

ավարտից հետո շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր 

զինծառայողները կրկին ենթակա են ռազմաբժշկական փորձաքննության: 

Ռազմաբժշկական փորձաքննության արդյունքներով կենտրոնական 

ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կողմից տրվում է զինծառայողի 

առողջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն, որը ներառում է 

զինծառայողի առողջական վիճակի ամփոփ նկարագրությունը, զինվորական 

ծառայությանը պիտանիության աստիճանը, ինչպես նաև զինվորական 

ծառայության պայմանները, որոնք հակացուցված են զինծառայողի 

առողջական վիճակին: Զինծառայողի առողջական վիճակի եզրակացության 

մեջ, կախված զինվորական ծառայությանը նրա պիտանիության աստիճանից, 

նշվում են՝ 

1) պիտանի է զինվորական ծառայության համար. 

2) պիտանի է ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսանելու 

համար. 

3) սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար. 

4) կարիք ունի ծառայողական պարտականություններից մասնակի 

ազատման՝ մինչև 15 օր ժամկետով. 

5) ոչ պիտանի է ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսանելու 

համար. 

6) ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար: 

12. Ամսական արձակուրդ տրվում է սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ 

մասում նշված շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողներին՝ 

ծառայության վեց ամիսը լրանալուց հետո՝ յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում 

յոթ օրացուցային օր ժամկետով: Սույն մասում նշված շարքային կազմի 

պարտադիր զինծառայողներին սույն հոդվածով սահմանված  հերթական  

արձակուրդը  տրվում  է մինչև սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասում 

նշված պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը, իսկ լրացուցիչ արձակուրդ տրվում է 

միայն սույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետում նշված դեպքերում: 

13. Սույն հոդվածով սահմանված արձակուրդների տրման կարգը 

սահմանվում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի 

հրամանով: 

 

Հոդված 29. Շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայող-

ներին զինվորական ծառայությունից արձակելը 

 

1. Շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողները 

զինվորական ծառայությունից արձակվում են՝ 

1) սույն օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական ծառայության 

ժամկետը լրանալու դեպքում. 

2) վաղաժամկետ՝ 
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ա. սույն օրենքի 28-րդ հոդվածի 11-րդ մասի 6-րդ կետի համաձայն 

առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ 

պիտանի ճանաչվելու դեպքում, 

բ. սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին կամ 4-րդ կամ 6-րդ մասերով 

սահմանված ընտանեկան պայմաններից ելնելով, բացառությամբ սույն օրենքի 

26-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված շարքային կազմի պարտադիր 

զինծառայողների, 

գ. զոհվելու (մահանալու) կամ դատական կարգով մահացած 

ճանաչվելու դեպքում: 

2. Պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում ազատազրկման 

դատապարտված և պատիժ կրող շարքային կամ սպայական կազմերի 

պարտադիր զինծառայողները դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած 

դատավճռի հիման վրա հանվում են զորամասի անձնակազմի ցուցակներից և 

հաշվառվում են իրենց զորակոչն իրականացրած զինվորական 

կոմիսարիատի համապատասխան բաժիններում, իսկ ազատազրկման 

վայրում պատժի կրումից ազատվելուց հետո հայտարարված զորակոչի 

ժամանակ ենթակա են զորակոչման պարտադիր զինվորական ծառայության 

չծառայած ժամկետը շարունակելու, բացառությամբ սույն օրենքի 19-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի, ինչպես նաև եթե չեն օգտվում 

սույն օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական ծառայությունից 

ազատվելու կամ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից 

առողջական վիճակի պատճառով կամ ընտանեկան պայմաններից ելնելով 

տարկետում ստանալու իրավունքից, որոնց առկայության պարագայում 

հաշվառվում են պահեստազորում՝ սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «ա» և 

«բ» ենթակետերով  սահմանված  կարգով,  բացառությամբ  սույն օրենքի 26-րդ 

հոդվածի  5-րդ մասով նախատեսված շարքային կազմի պարտադիր 

զինծառայողների: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն շարքային և սպայական 

կազմերի պարտադիր զինծառայողները զինվորական ծառայությունից 

արձակվում են Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի 

հրամանով սահմանված կարգով: Առողջական վիճակի պատճառով 

զինվորական ծառայությունից վաղաժամկետ արձակվելու դեպքում 

զինծառայողին տրամադրվում են նաև նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ 

առկա փաստաթղթերը: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «ա» ենթակետի և 2-րդ մասի 

հիման վրա առողջական վիճակի պատճառով պարտադիր զինվորական 

ծառայությունից արձակված և պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիները 

երեք տարին մեկ ենթակա են բժշկական վերափորձաքննության, որի 

արդյունքներով պարտադիր զինվորական ծառայության համար պիտանի կամ 

սահմանափակումով պիտանի ճանաչվելու դեպքում շարքային կազմի 

նախկին պարտադիր զինծառայողները՝ մինչև 27 տարին լրանալը, իսկ 

սպայական կազմի նախկին պարտադիր զինծառայողները՝ մինչև 35 տարին 

լրանալը, ենթակա են սույն օրենքով սահմանված կարգով զորակոչի միջոցով 

ուղարկվելու շարունակելու պարտադիր զինվորական ծառայության 

չծառայած ժամկետը, եթե նրանց չծառայած ժամկետը գերազանցում է վեց 

ամիսը, բացառությամբ սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասով 

նախատեսված զինծառայողների, որոնք զորակոչի միջոցով ուղարկվում են 
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շարունակելու պարտադիր զինվորական ծառայության չծառայած ժամկետը՝ 

անկախ պարտադիր զինվորական ծառայության ծառայած ժամկետից: 

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «բ» ենթակետի և 2-րդ մասի 

հիման վրա ընտանեկան պայմաններից ելնելով պարտադիր զինվորական 

ծառայությունից արձակված և պահեստազորում հաշվառված շարքային 

կազմի նախկին պարտադիր զինծառայողները՝ մինչև 27 տարին լրանալը, իսկ 

սպայական կազմի նախկին պարտադիր զինծառայողները՝ մինչև 35 տարին 

լրանալը, ենթակա են սույն օրենքով սահմանված կարգով զորակոչի միջոցով 

ուղարկվելու շարունակելու պարտադիր զինվորական ծառայության 

չծառայած ժամկետը, եթե զինվորական ծառայությունից արձակվելու հիմք 

հանդիսացած հանգամանքները վերացել են, և նրանց չծառայած ժամկետը 

գերազանցում է վեց ամիսը: 

 

ԲԱԺԻՆ 4 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԳԼՈՒԽ 7 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎԵԼՈՒ 

ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԸ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Հոդված 30. Պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու 

կարգը և պայմանագրային զինվորական ծառայության մեջ գտնվելու 

սահմանային տարիքը 

 

1. Արցախի Հանրապետության զինված ուժերում և այլ զորքերում 

պայմանագրային զինվորական ծառայություն կարող են անցնել՝ 

1) 18 տարին չլրացած քաղաքացիները՝ ռազմաուսումնական 

հաստատություններ ընդունվելու դեպքում. 

2) պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող 

զինծառայողները, ներառյալ՝ սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին 

կետով նախատեսված անձինք. 

3) նախկինում պայմանագրային զինվորական ծառայություն չանցած և 

մինչև 36 տարեկան՝ պահեստազորում հաշվառված արական սեռի 

քաղաքացիները և իգական սեռի քաղաքացիները՝ անկախ պահեստազորում 

հաշվառված լինելու հանգամանքից: 

2. Պայմանագրային զինվորական ծառայության չի կարող ընդունվել այն 

քաղաքացին՝ 

1) որն օրենքի խախտումով չի անցել պարտադիր զինվորական 

ծառայություն. 

2) որի նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում, կամ որն 

ունի չհանված կամ չմարված դատվածություն. 

3) որն առողջական վիճակի պատճառով պիտանի չէ զինվորական 

ծառայության համար: 

3. Պայմանագիր կնքելը մերժելու դեպքում պետական լիազոր մարմինը 

պարտավոր է այդ մասին եռօրյա ժամկետում գրավոր ծանուցել քաղաքացուն՝ 

նշելով մերժման հիմքերը և պատճառները: 
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4. Պայմանագրային զինվորական ծառայության մեջ գտնվելու 

սահմանային տարիքը սահմանվում է՝ 

1) շարքային, կրտսեր ենթասպայական և ավագ ենթասպայական 

կազմերի զինվորական կոչումներ ունեցող զինծառայողների համար՝ մինչև 45 

տարեկանը. 

2) կրտսեր սպայական կազմի զինվորական կոչումներ ունեցող 

զինծառայողների համար՝ մինչև 48 տարեկանը. 

3) ավագ սպայական կազմի «մայոր» և «փոխգնդապետ» զինվորական 

կոչումներ ունեցող զինծառայողների համար՝ մինչև 50 տարեկանը. 

4) ավագ սպայական կազմի «գնդապետ» զինվորական կոչում ունեցող 

զինծառայողների համար՝ մինչև 55 տարեկանը. 

5) բարձրագույն սպայական կազմի «գեներալ-մայոր» և «գեներալ-

լեյտենանտ» զինվորական կոչումներ ունեցող զինծառայողների համար՝ մինչև 

60 տարեկանը. 

6) բարձրագույն սպայական կազմի «գեներալ-գնդապետ» և «բանակի 

գեներալ» զինվորական կոչումներ ունեցող զինծառայողների համար՝ մինչև 65 

տարեկանը: 

5. Սահմանային տարիքի հասած պայմանագրային զինծառայողների 

զինվորական ծառայության մեջ գտնվելու ժամկետները կարող են 

երկարաձգվել մինչև 10 տարի ժամկետով, յուրաքանչյուր դեպքում՝ մեկական 

տարով՝ պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով սահմանված 

կարգով: 

 

Հոդված 31. Պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու 

պայմանագիրը 

 

1. Պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու 

պայմանագիրը  (այսուհետ՝ պայմանագիր) պետական լիազոր մարմնի և 

քաղաքացու (զինծառայողի) միջև կնքվող գրավոր համաձայնություն է՝ սույն 

օրենքի պահանջների հիման վրա պայմանագրով սահմանված պայմաններով 

և ժամկետում զինվորական ծառայություն անցնելու մասին: Զինվորական 

ծառայություն անցնելու պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատվում են 

համապատասխան պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով: 

2. Պայմանագիրը կնքվում է երկու օրինակից: Պայմանագրի 

օրինակների վրա դրվում է պետական լիազոր մարմնի՝ Արցախի 

Հանրապետության զինանշանի պատկերն ունեցող կնիք: 

3. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրելու դեպքում 

իրավասու հրամանատարի (պետի) հրամանով հայտարարվելու օրվանից: 

Պայմանագրի ժամկետը հաշվարկվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից: Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո դրա առաջին օրինակը 

կարվում է զինծառայողի անձնական գործում, երկրորդը հանձնվում է 

զինծառայողին: 

4. Պայմանագրերը կարող են լինել առաջին կամ հերթական կամ նոր: 

Առաջին պայմանագիր է համարվում առաջին անգամ պայմանագրային 

զինվորական ծառայություն անցնող քաղաքացու (զինծառայողի) հետ կնքվող 

պայմանագիրը: Հերթական պայմանագիր է համարվում պայմանագրային 

զինվորական ծառայության մեջ գտնվող զինծառայողի հետ նախորդ 
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պայմանագրի ժամկետը լրանալու կամ սույն օրենքի 33-րդ հոդվածով 

նախատեսված այլ դեպքերում կնքվող պայմանագիրը: Նոր պայմանագիր է 

համարվում նախկինում պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցած 

և զինվորական ծառայությունից արձակված քաղաքացիների հետ կրկին 

պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու դեպքում կնքվող 

պայմանագիրը: 

 

Հոդված 32. Առաջին պայմանագիրը կնքելու կարգը 

 

1. Առաջին պայմանագիրը կնքվում է՝ 

1) սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում նշված 

քաղաքացիների հետ. 

2) շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 

զորակոչված բարձրագույն կրթություն ունեցող զինծառայողի հետ՝ 

սպայական դասընթաց ավարտելուց հետո՝ փոխադրելով սպայական կազմ. 

3) սերժանտական դասընթաց ավարտած շարքային կազմի պարտադիր 

զինծառայողի հետ՝ փոխադրելով ենթասպայական կազմ. 

4) շարքային կամ սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական 

ծառայություն անցնող և պայմանագրային զինվորական ծառայություն 

անցնելու դիմում ներկայացրած զինծառայողի հետ. 

5) ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված՝ 18 տարին 

չլրացած քաղաքացու կամ մինչև 23 տարեկան՝ պարտադիր զինվորական 

ծառայության մեջ գտնվող զինծառայողի կամ պահեստազորում հաշվառված 

արական սեռի կամ իգական սեռի քաղաքացու հետ՝ ռազմաուսումնական 

հաստատությունում որպես կուրսանտ գրանցվելու հետ միաժամանակ: Սույն 

կետով սահմանված՝ 18 տարին չլրացած քաղաքացու հետ պայմանագիր 

կնքելու պարտադիր պայման են նրա օրինական ներկայացուցիչների՝ 

ծնողների, որդեգրողների կամ հոգաբարձուի գրավոր համաձայնությունը, 

ինչպես նաև քաղաքացու 18 տարին լրանալուց հետո վերջինիս կողմից 

պայմանագրի վերակնքումը: Սույն կետում նշված պայմանագրում ներառման 

պարտադիր պայման են սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 

համապատասխան ժամկետներում հետուսումնական պայմանագրային 

զինվորական ծառայություն անցնելու պարտավորության, ինչպես նաև 

ուսումնառության կամ հետուսումնական պայմանագրային ծառայության 

ընթացքում պայմանագրի գործողությունը վաղաժամկետ դադարելու դեպքում 

պարտավորության չկատարման համար սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 3-րդ և 

4-րդ մասերի համաձայն ծագող իրավական հետևանքի նախատեսումը. 

6) պետական լիազոր մարմնի պատվերով, ներառյալ՝ սույն օրենքի 22-

րդ հոդվածի  3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն ուսումնառություն անցած 

քաղաքացիների հետ՝ շարքային կազմի պարտադիր զինվորական 

ծառայության զորակոչվելուց հետո՝ փոխադրելով սպայական կամ 

ենթասպայական կազմ: Սույն կետում նշված պայմանագրում ներառման 

պարտադիր պայման են սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 

համապատասխան ժամկետներում հետուսումնական պայմանագրային 

զինվորական ծառայություն անցնելու պարտավորության, ինչպես նաև 

հետուսումնական պայմանագրային ծառայության ընթացքում պայմանագրի 

գործողությունը վաղաժամկետ դադարելու դեպքում  պարտավորության 
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չկատարման համար սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 3-րդ կամ 4-րդ մասի 

համաձայն ծագող հետևանքների նախատեսումը: 

2. Համապատասխան սպայական կամ սերժանտական դասընթացներ 

անցնելու ցանկություն հայտնած շարքային կազմի պարտադիր կամ 

պայմանագրային զինծառայողների, ինչպես նաև ակադեմիական 

ուսումնառության գործուղված կամ պետական լիազոր մարմնի պատվերով 

միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կամ հետբուհական կրթական 

ծրագրով համապատասխան ուսումնական հաստատություններում, 

ներառյալ՝ սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն 

ուսումնառություն անցնող՝ զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող 

քաղաքացիների և (կամ) զինծառայողների հետ կնքվում է ուսումնառություն 

անցնելու մասին քաղաքացիաիրավական պայմանագիր, որը չի համարվում 

զինվորական ծառայություն անցնելու մասին պայմանագիր: Սույն մասում 

նշված պայմանագրում ներառման պարտադիր պայման են սույն օրենքով 

սահմանված ժամկետում հետուսումնական պայմանագրային զինվորական 

ծառայություն անցնելու պարտավորության, ինչպես նաև ուսումնառության և 

(կամ) հետուսումնական պայմանագրային ծառայության ընթացքում 

համապատասխան պայմանագրի գործողությունը քաղաքացու և (կամ) 

զինծառայողի կողմից, ինչպես նաև սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ մասով 

սահմանված կարգով վաղաժամկետ դադարեցվելու դեպքում զինվորական 

ծառայության մեջ չգտնվող քաղաքացիների և (կամ) զինծառայողների համար 

պարտավորության չկատարման արդյունքում սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 3-

րդ կամ 4-րդ մասի համաձայն ծագող հետևանքների նախատեսումը: 

Սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ 

քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր կնքած քաղաքացիների 

համար սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված հետևանքը չի 

կարող ծագել պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղաքացու՝ 

առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ 

պիտանի ճանաչվելու և (կամ) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած 

դատավճռով ազատազրկման դատապարտվելու հիման վրա պատիժ կրելու 

պատճառով պայմանագրի գործողությունը վաղաժամկետ դադարեցվելու 

դեպքերում: 

3. Առաջին պայմանագրի ժամկետը սահմանվում է՝ 

1) ոչ հրամանատարական շարքային խմբի զինվորական պաշտոնի 

նշանակվողի համար՝ երեք տարի. 

2) հրամանատարական կազմի կրտսեր հրամանատարական խմբի կամ 

ոչ հրամանատարական կազմի կրտսեր սպայական կամ ավագ 

ենթասպայական կամ կրտսեր ենթասպայական խմբերի զինվորական 

պաշտոնների նշանակվողի համար՝ երեք տարի. 

3) ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված զինծառայողների 

համար՝ համապատասխան ռազմաուսումնական հաստատությունում 

ուսումնառության և հետուսումնական 10 տարի. 

4) ակադեմիական ուսումնառությունը կամ պետական լիազոր մարմնի 

պատվերով բարձրագույն  կամ  հետբուհական, ներառյալ՝ սույն օրենքի 22-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ ուսումնական 

հաստատություններ ավարտած անձանց համար՝ 3-5 տարի. 
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5) պետական լիազոր մարմնի պատվերով միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատություններ ավարտած անձանց կամ սպայական կամ 

սերժանտական դասընթացներ ավարտած զինծառայողների համար՝ 2-3 

տարի: 

4. Առաջին պայմանագիրը պետական լիազոր մարմնի կողմից 

ստորագրում են՝ 

1) համապատասխան պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը՝ 

բարձրագույն հրամանատարական կամ բարձրագույն սպայական խմբերի 

զինվորական պաշտոնի նշանակվող զինծառայողների հետ. 

2) պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով սահմանված 

պաշտոնատար անձինք՝ սույն մասի 1-ին կետում չնշված մյուս սպայական, 

ենթասպայական, շարքային կազմերի համապատասխան խմբերի 

զինվորական պաշտոնի նշանակվող զինծառայողների հետ: 

5. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված քաղաքացիաիրավական 

պայմանագրերը ստորագրում է համապատասխան պետական լիազոր 

մարմնի կադրային ստորաբաժանման ղեկավարը: 

 

Հոդված 33. Հերթական կամ նոր պայմանագրերի կնքման կարգը 

 

1. Զինծառայողի հետ հերթական պայմանագիր կնքվում է հետևյալ 

դեպքերում. 

1) նախորդ պայմանագրի ժամկետը լրանալիս (իր համաձայնությամբ). 

2) պայմանագրային զինվորական ծառայության ընթացքում 

ռազմաուսումնական հաստատություն կամ սպայական կամ սերժանտական 

դասընթացներ կամ ակադեմիական կրթություն, ինչպես նաև պետական 

լիազոր մարմնի պատվերով միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կամ 

հետբուհական կրթական ծրագրով ուսումնառությունն ավարտելիս այն 

դեպքերում, եթե տվյալ պահին գործող զինվորական ծառայության 

պայմանագրի մնացած ժամկետը պակաս է սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի  3-րդ 

մասով սահմանված համապատասխան ժամկետով կնքվելիք պայմանագրի 

ժամկետից. 

3) պետական լիազոր մի մարմնից մյուսը փոխադրվելիս. 

4) զինվորական ծառայության մեջ սահմանային տարիքի հասնելու և 

ծառայությունը շարունակելու ցանկություն հայտնելիս: 

2. Ծառայությունը շարունակելու ցանկություն հայտնած զինծառայողը 

հերթական պայմանագիր կնքելու իրավասություն ունեցող պետի անունով 

ներկայացնում է զեկուցագիր՝ գործող պայմանագրի ժամկետը լրանալուց 

առնվազն մեկ ամիս առաջ: Հղիության և ծննդաբերության կամ երեխայի 

խնամքի համար կամ բուժման նպատակով արձակուրդում գտնվելու 

պատճառով հերթական պայմանագիր կնքելու հնարավորություն չունեցող 

պայմանագրային զինծառայողները շարունակում են զինվորական 

ծառայությունը՝ պայմանագրային հիմունքներով: Նշված հանգամանքների 

վերացումից հետո՝ ծառայության վայր ներկայանալուց մեկ ամսվա 

ընթացքում, ծառայությունը շարունակելու ցանկություն հայտնած 

զինծառայողը հերթական պայմանագիր կնքելու իրավասություն ունեցող 

պետի անունով ներկայացնում է զեկուցագիր: Ծառայությունը շարունակելու 

ցանկություն հայտնած զինծառայողի հետ հերթական պայմանագիր կնքելու 
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որոշում կայացնում են սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված 

պաշտոնատար անձինք: 

3. Հերթական պայմանագիր չկնքող պայմանագրային զինծառայողը 

ներկայացվում է զինվորական ծառայությունից արձակման՝ պայմանագրի 

ժամկետը լրանալու հիմքով: 

4. Նոր պայմանագիր կնքվում է նախկինում պայմանագրային 

զինվորական ծառայություն անցած, պահեստազորում հաշվառված և կրկին 

պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու ցանկություն 

հայտնած քաղաքացու հետ՝ հաշվի առնելով սույն օրենքի 30-րդ հոդվածով 

սահմանված պայմանները: 

5. Հերթական կամ նոր պայմանագրերը պետական լիազոր մարմնի 

անունից ստորագրում են սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված 

պաշտոնատար անձինք: 

 

Հոդված 34. Պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելու կամ 

կասեցնելու պայմանները 

 

1. Պայմանագրի գործողությունը դադարում է՝ 

1) սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքում՝ 

զինծառայողին զորամասի (զինվորական կառավարման մարմնի) 

անձնակազմի ցուցակներից հանելու օրը. 

2) զինծառայողի հետ հերթական պայմանագիր կնքելու դեպքում՝ 

հերթական պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը. 

3) սույն օրենքի 44-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքում՝ 

զինծառայողին տեղափոխող մարմնի անձնակազմի ցուցակներում գրանցելու 

օրը. 

4) օրենքով սահմանված ժամկետում պարտադիր զինվորական 

ծառայություն չանցած զինծառայողին ռազմաուսումնական 

հաստատությունից ազատելիս (հեռացնելիս)՝ ռազմաուսումնական 

հաստատության անձնակազմի ցուցակներից հանելու օրը. 

5) սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքում՝ 

նույն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված 

հիմքերի ծագման օրը: 

2. Պայմանագրի գործողությունը կասեցվում է՝ 

1) սույն օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ կետերում նշված 

դեպքերում՝ մինչև նշված կետերով նախատեսված հանգամանքները 

վերանալու օրը. 

2) զինծառայողի կողմից զորամասը կամ ծառայության վայրն 

ինքնակամ թողնելու ժամանակահատվածում. 

3) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով զինծառայողին 

կալանքի ձևով պատժի դատապարտելիս՝ մինչև պատժի կրման ավարտի օրը. 

4) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 

պատվերով բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտած իգական 

սեռի զինծառայողին երեխայի խնամքի համար արձակուրդ տրամադրելիս՝ 

մինչև արձակուրդի ավարտի օրը: 

3. Պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելու կամ կասեցնելու 

դեպքում պայմանագրի օրինակներում կատարվում է դադարման կամ 
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կասեցման հիմքի մասին համապատասխան գրառում՝ ամսաթվի և տարեթվի 

նշումով: 

 

ԳԼՈՒԽ 8 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ՆՇԱՆԱԿԵԼԸ ԵՎ 

ԱԶԱՏԵԼԸ, ԿԱԴՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԹՈՂՆԵԼԸ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՆՈՐ ՎԱՅՐ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՂԵԼԸ 

 

Հոդված 35. Պայմանագրային զինծառայողներին զինվորական 

պաշտոնի նշանակելու կարգը և պայմանները 

 

1. Պայմանագրային զինծառայողը զինվորական պաշտոնի նշանակվում 

է հաշվի առնելով զինծառայողի համապատասխանությունը տվյալ 

պաշտոնին, մասնագիտական ու ծառայողական ունակությունները, 

հոգեբանական որակները, առողջական վիճակը և սույն օրենքով 

նախատեսված այլ պայմաններ: Պայմանագրային զինծառայողը նշանակվում 

է իր հիմնական կամ հարակից զինվորական մասնագիտությանը 

համապատասխանող զինվորական պաշտոնի՝ հաշվի առնելով 

ծառայողական գործունեության փորձը: Պայմանագրային զինծառայողի՝ նոր 

մասնագիտական զինվորական պաշտոնի նշանակմանը պետք է նախորդի 

համապատասխան վերապատրաստումը: 

2. Բարձրագույն հրամանատարական և բարձրագույն սպայական 

խմբերի զինվորական պաշտոնների կարող է նշանակվել այն 

պայմանագրային զինծառայողը, որը մինչև նշանակումն առնվազն երեք տարի 

ժամկետով զբաղեցրել է զինված ուժերի կամ այլ զորքերի ավագ 

հրամանատարական խմբի պաշտոն և ունի գնդապետից ոչ ցածր 

զինվորական կոչում կամ մինչև նշանակումն այլ պետական մարմիններում 

առնվազն երեք տարի զբաղեցրել է զինված ուժերի ավագ հրամանատարական 

կամ բարձրագույն սպայական խմբերի պաշտոններին համապատասխանող 

պաշտոն և ունի զինված ուժերի գնդապետից ոչ ցածր համապատասխան 

հատուկ կոչում (դասային աստիճան): 

3. Ավագ հրամանատարական կամ ավագ սպայական խմբերի 

զինվորական պաշտոնների կարող է նշանակվել այն պայմանագրային 

զինծառայողը, որը մինչև նշանակումն առնվազն երեք տարի զբաղեցրել է 

միջին հրամանատարական խմբի զինվորական պաշտոն կամ մինչև 

նշանակումն այլ պետական մարմիններում առնվազն երեք տարի զբաղեցրել է 

զինված ուժերի միջին հրամանատարական կամ ավագ սպայական խմբերի 

պաշտոններին համապատասխանող պաշտոն և ունի բարձրագույն 

զինվորական (մասնագիտական) կրթություն: 

4. Միջին հրամանատարական խմբի զինվորական պաշտոնների կարող 

են նշանակվել բարձրագույն կրթությամբ կրտսեր սպայական կոչում ունեցող 

պայմանագրային զինծառայողները: 

5. Կրտսեր հրամանատարական խմբի զինվորական պաշտոնների 

կարող են նշանակվել սպայական կամ ենթասպայական կամ սերժանտական 

դասընթացներ ավարտած կամ համապատասխան ռազմահաշվառական 

մասնագիտություն ունեցող պայմանագրային զինծառայողները: Զինվորական 

պաշտոնին համապատասխանող ռազմահաշվառական 
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մասնագիտությունների ցանկը սահմանում է պետական լիազոր մարմնի 

ղեկավարը: 

6. Զինվորական պաշտոնի նշանակելիս պահպանվում են հետևյալ 

պայմանները. 

1) հրամանատարական և ոչ հրամանատարական խմբերի զինվորական 

պաշտոնների նշանակվում են համապատասխան կազմերի պայմանագրային 

զինծառայողներ: Այն պաշտոնների ցանկը (բացառությամբ բարձրագույն 

հրամանատարականի և բարձրագույն սպայականի), որոնք կարող են 

համալրվել ստորադաս կազմերի պայմանագրային զինծառայողներով, 

սահմանում է պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը. 

2) ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կողմից զինվորական 

ծառայության համար պիտանի, սակայն ունեցած ռազմահաշվառական 

մասնագիտությանը ոչ պիտանի ճանաչված պայմանագրային զինծառայողն 

իր համաձայնությամբ կարող է նշանակվել այլ ռազմահաշվառական 

մասնագիտությամբ զինվորական պաշտոնի. 

3) եթե պայմանագրային զինծառայողին չի տրվում պետական գաղտնիք 

պարունակող տեղեկություններին առնչվելու թույլտվություն, ապա նա 

նշանակվում է այդպիսի թույլտվություն չպահանջող պաշտոնի. 

4) պայմանագրային զինծառայողին չի թույլատրվում նույն զորամասում 

համատեղ ծառայել իր հետ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ 

կապված անձանց (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, 

զավակ, եղբայր և քույր) հետ, եթե նրանց ծառայությունը կապված է միմյանց 

նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության հետ. 

5) պայմանագրային զինծառայողները պաշտոնի (բացառությամբ 

բարձրագույն հրամանատարականի և բարձրագույն սպայականի) 

նշանակվում են անձնակազմին վերաբերող հրամաններով, որ արձակում է 

տվյալ զինվորական պաշտոնին նշանակելու իրավասություն ունեցող պետը. 

6) ռազմաուսումնական հաստատություններ, համապատասխան 

սպայական կամ սերժանտական դասընթացներ, ասպիրանտուրա 

(ադյունկտուրա), դոկտորանտուրա, կլինիկական օրդինատուրա կամ 

ինտերնատուրա ավարտած զինծառայողը նշանակվում է իր 

ռազմահաշվառական կամ բարձրագույն կրթությանը համապատասխանող 

զինվորական պաշտոնի, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ նախկինում 

զբաղեցրած պաշտոնից ոչ ցածր պաշտոնի: 

7. Պայմանագրային զինծառայողին բարձրագույն հրամանատարական 

և բարձրագույն սպայական կազմի զինվորական պաշտոնի նշանակում է 

Արցախի Հանրապետության նախագահը: Մնացած պայմանագրային 

զինծառայողների զինվորական պաշտոնի նշանակումն իրականացվում է 

պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով սահմանված կարգով: 

8. Ռազմաբժշկական կամ ռազմաուսումնական հաստատությունների 

մասնագիտական կամ պրոֆեսորադասախոսական բնույթի պաշտոններում 

կարող են նշանակվել նաև զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձինք՝ 

պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 36. Պայմանագրային զինծառայողին բարձր զինվորական 

պաշտոնի նշանակելը 
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1. Պայմանագրային զինծառայողը նշանակվում է բարձր պաշտոնի՝ 

1) ծառայության մեջ առաջխաղացման կարգով. 

2) մրցույթի կամ ատեստավորման արդյունքներով. 

3) կազմակերպչական-հաստիքային միջոցառումների կապակցությամբ: 

2. Մրցութային կարգով նշանակման ենթակա պաշտոնների ցանկը, 

նշանակման կարգը և պայմանները սահմանում է պետական լիազոր 

մարմինը: 

3. Դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով պատժի 

դատապարտվելու և պատիժը պայմանականորեն չկիրառվելու, ինչպես նաև 

իր նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացվելու կամ ծառայողական 

քննություն նշանակված լինելու դեպքերում պայմանագրային զինծառայողը չի 

կարող բարձր պաշտոնի նշանակվել մինչև սահմանված փորձաշրջանի կամ 

քրեական գործի կամ ծառայողական քննության ավարտը, իսկ 

ազատազրկման հետ չկապված պատժի դատապարտված կամ 

կարգապահական տույժ ստացած պայմանագրային զինծառայողը՝ մինչև 

դատվածությունը կամ կարգապահական տույժը հանելը կամ մարելը: 

 

Հոդված 37. Պայմանագրային զինծառայողին հավասար զինվորական 

պաշտոնի նշանակելը 

 

1. Պայմանագրային զինծառայողը նշանակվում է հավասար պաշտոնի՝ 

1) ծառայողական անհրաժեշտությունից (այդ թվում՝ ծառայության մեջ 

նրա կարողություններն առավել նպատակային օգտագործելու 

անհրաժեշտությունից) ելնելով. 

2) կազմակերպչական-հաստիքային միջոցառումների կապակցությամբ. 

3) ընտանեկան պայմաններից ելնելով (իր զեկուցագրի համաձայն). 

4) առողջական վիճակի պատճառով՝ ռազմաբժշկական հանձնաժողովի 

եզրակացության համաձայն: 

 

Հոդված 38. Պայմանագրային զինծառայողին ցածր զինվորական 

պաշտոնի նշանակելը 

 

1. Պայմանագրային զինծառայողը նշանակվում է ցածր պաշտոնի՝ 

1) կազմակերպչական-հաստիքային միջոցառումների կապակցությամբ, 

եթե հնարավոր չէ նշանակել հավասար պաշտոնի (իր համաձայնությամբ). 

2) ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով (իր 

համաձայնությամբ). 

3) ընտանեկան պայմաններից ելնելով (իր համաձայնությամբ). 

4) առողջական վիճակի պատճառով՝ ռազմաբժշկական հանձնաժողովի 

եզրակացության համաձայն (իր համաձայնությամբ). 

5) «պաշտոնի իջեցում՝ մեկ աստիճանով» կարգապահական տույժ 

ստանալու դեպքում, ինչպես նաև եթե «նախազգուշացում պաշտոնին ոչ լրիվ 

համապատասխանության մասին» կարգապահական տույժ ստանալուց հետո՝ 

մեկ տարվա ընթացքում, այլ կարգապահական խախտման համար ենթարկվել 

է կարգապահական տույժի. 

6) եթե դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 

դատապարտվել է զինվորական ծառայության սահմանափակման այնպիսի 



59 

 

պատժի, որը բացառում է իր զբաղեցրած պաշտոնում հետագա 

պաշտոնավարումը. 

7) ատեստավորման արդյունքներով զբաղեցրած պաշտոնին չհամապա-

տասխանելու դեպքում: 

 

Հոդված 39. Պայմանագրային զինծառայողին զինվորական պաշտոնի 

պար-տականությունների ժամանակավոր կատարող նշանակելու կարգը 

 

1. Ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով՝ պայմանագրային 

զինծառայողը կարող է իր համաձայնությամբ նշանակվել հավասար կամ 

բարձր զինվորական պաշտոնի պարտականությունների ժամանակավոր 

կատարող՝ 

1) թափուր զինվորական պաշտոնի՝ մինչև վեց ամիս ժամկետով. 

2) զինվորական պաշտոնն զբաղեցնող զինծառայողի ժամանակավոր 

բացակայության դեպքում՝ մինչև չորս ամիս ժամկետով (արձակուրդի, 

բացառությամբ՝ երեխայի խնամքի համար արձակուրդում գտնվելու, ինչպես 

նաև ժամանակավոր անաշխատունակության, մեկ ամսից ավելի ժամկետով 

գործուղման դեպքերում): Երեխայի խնամքի համար արձակուրդում գտնվող 

զինծառայողի պաշտոնի պարտականությունների ժամանակավոր կատարող 

նշանակվում են պաշտոնը զբաղեցնողի՝ երեխայի խնամքի համար 

արձակուրդում գտնվելու ժամկետի ընթացքում: 

2. Պայմանագրային զինծառայողին զինվորական պաշտոնի 

պարտականությունների ժամանակավոր կատարող նշանակում և ազատում է 

տվյալ պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող հրամանատարը 

(պետը): Թափուր պաշտոնի կամ հղիության և ծննդաբերության կամ երեխայի 

խնամքի համար արձակուրդում գտնվող զինծառայողի պաշտոնի 

պարտականությունների ժամանակավոր կատարող նշանակված 

պայմանագրային զինծառայողին հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի համար 

սահմանված պաշտոնային դրույքաչափը: 

3. Զինվորական պաշտոնի պարտականությունների ժամանակավոր 

կատարող նշանակվում են՝ 

1) շարքային կամ կրտսեր ենթասպայական կազմերի պայմանագրային 

զինծառայողները՝ այն զինվորական պաշտոններին, որոնց համար հաստիքով 

նախատեսված են շարքային կազմի կամ կրտսեր ենթասպայական կազմի 

զինվորական կոչումներ. 

2) ավագ ենթասպայական կազմի զինծառայողները՝ այն զինվորական 

պաշտոններին, որոնց համար հաստիքով նախատեսված են ավագ 

ենթասպայական կազմի կամ կրտսեր սպայական կազմի զինվորական 

կոչումներ. 

3) կրտսեր սպայական կազմի զինծառայողները՝ այն զինվորական 

պաշտոններին, որոնց համար հաստիքով նախատեսված են կրտսեր և ավագ 

սպայական կազմերի զինվորական կոչումներ. 

4) ավագ սպայական կազմի զինծառայողները՝ այն զինվորական 

պաշտոններին, որոնց համար հաստիքով նախատեսված են ավագ և 

բարձրագույն սպայական կազմերի զինվորական կոչումներ: 

4. Առանձնահատուկ դեպքերում թափուր զինվորական (բացառությամբ 

հրամանատարական կազմի) պաշտոնի կարող է նշանակվել նաև 
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զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձը՝ պետական լիազոր մարմնի 

ղեկավարի հրամանով սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 40. Պայմանագրային զինծառայողին զինվորական պաշտոնից 

ազատելը 

 

1. Պայմանագրային զինծառայողը զինվորական պաշտոնից ազատվում 

է՝ 

1) այլ պաշտոնի նշանակվելու դեպքում. 

2) հաստիքների կրճատման, այդ թվում՝ ստորաբաժանման լուծարման 

պատճառով. 

3) ատեստավորման արդյունքներով զբաղեցրած պաշտոնին չհամապա-

տասխանելու կամ կարգապահական տույժի կարգով. 

4) զինծառայողի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցվելիս և 

կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրվելիս կամ հարուցված քրեական 

հետապնդման շրջանակներում նրա պաշտոնավարության ժամանակավոր 

դադարեցման որոշում կայացնելիս. 

5) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով կալանքի կամ 

որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու արգելքի ձևով պատժի դատապարտվելու 

դեպքում. 

6) հիվանդանոցային բուժման մեջ գտնվող պայմանագրային 

զինծառայողի՝ զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելիս. 

7) սույն օրենքի 44-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքում. 

8) մեկ ամսից ավելի ժամկետով անհարգելի պատճառով ծառայության 

չներկայանալու դեպքում. 

9) գերության մեջ գտնվելու դեպքում. 

10) վեց ամիսը գերազանցող ժամկետով ռազմաուսումնական (կամ 

առկա ուսուցմամբ ոստիկանական ուսումնական) հաստատություններ, 

համապատասխան սպայական կամ սերժանտական դասընթացներ, 

ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա, կլինիկական օրդինատուրա կամ 

ինտերնատուրա ընդունվելու կամ Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ 

պետության ռազմաուսումնական կամ այլ հաստատությունում 

վերապատրաստման գործուղվելու դեպքում. 

11) զինվորական ծառայությունից արձակվելու դեպքում: 

2. Պայմանագրային զինծառայողին զինվորական պաշտոնից ազատում 

է տվյալ պաշտոնին նշանակելու իրավասություն ունեցող հրամանատարը 

(պետը): 

3. Բարձրագույն հրամանատարական և բարձրագույն սպայական 

կազմի զինվորական պաշտոն զբաղեցնող պայմանագրային զինծառայողին 

զինվորական պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության 

նախագահը: Բարձրագույն հրամանատարական և բարձրագույն սպայական 

կազմի զինվորական պաշտոնից ազատումը կարող է իրականացվել անկախ 

այն հանգամանքից՝ առկա են սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

հիմքերը, թե ոչ: 

 

Հոդված 41. Պայմանագրային զինծառայողին կադրերի տրամադրության 

տակ թողնելը 
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1. Պայմանագրային զինծառայողները թողնվում են պետական լիազոր 

մարմնի կադրերի (կադրային ստորաբաժանման) տրամադրության տակ սույն 

օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ 

1) 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված դեպքերում՝ մեկ ամսից ոչ ավելի, 

իսկ հղիության և ծննդաբերության կամ երեխայի խնամքի համար 

արձակուրդում գտնվող պայմանագրային զինծառայողի հաստիքը 

կրճատվելու դեպքում՝ մինչև արձակուրդի ավարտը. 

2) 4-րդ կետով սահմանված դեպքում՝ մինչև տվյալ գործով վերջնական 

որոշման կայացվելը, բայց ոչ ավելի, քան պայմանագրի ժամկետը լրանալը, 

իսկ զինծառայողի հետախուզման մեջ գտնվելու դեպքում՝ վեց ամսից ոչ 

ավելի, բացառությամբ ռազմաուսումնական հաստատություններ ավարտած 

զինծառայողների, որոնց պայմանագրով նախատեսված ծառայության 

ժամկետը չի ավարտվել. 

3) 5-րդ կետով սահմանված՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած 

դատավճռով կալանքի ձևով պատժի դատապարտվելու դեպքում՝ պատժի 

կրման ամբողջ ժամկետով. 

4) 6-րդ կետով սահմանված դեպքում (ներառյալ՝ արձակումը 

ձևակերպելու ժամկետը)՝ մեկ ամսից ոչ ավելի. 

5) 7-րդ կետով սահմանված դեպքում՝ երեք ամսից ոչ ավելի. 

6) 8-րդ կետով սահմանված դեպքում՝ մինչև վերադառնալը կամ 

օրենքով սահմանված կարգով անհայտ բացակայող կամ մահացած 

ճանաչվելը. 

7) 9-րդ կետով սահմանված դեպքում՝ մինչև ազատվելը. 

8) 10-րդ կետով սահմանված դեպքում՝ մինչև  ուսումնառության  և սույն 

օրենքի 49-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հերթական արձակուրդի 

ավարտը: 

2. Պայմանագրային զինծառայողներին կադրերի (կադրային ստորաբա-

ժանման) տրամադրության տակ թողնելու կարգը սահմանում է պետական 

լիազոր մարմնի ղեկավարը: 

 

Հոդված 42. Պայմանագրային զինծառայողին ծառայության նոր վայր 

տեղափոխելը և գործուղելը, պայմանագրային զինծառայողի ծառայողական 

պարտականությունների կատարումը ժամանակավորապես կասեցնելը 

 

1. Պայմանագրային զինծառայողը ծառայության նոր վայր 

տեղափոխվում է հետևյալ դեպքերում. 

1) ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով. 

2) առաջխաղացման կարգով. 

3) առողջական վիճակի պատճառով՝ ռազմաբժշկական հանձնաժողովի 

եզրակացության հիման վրա (իր համաձայնությամբ). 

4) ընտանեկան պայմաններից ելնելով (իր խնդրանքով). 

5) կազմակերպչական-հաստիքային միջոցառումների կապակցությամբ. 

6) պլանային փոխարինման կարգով. 

7) ռազմաուսումնական հաստատություն, ասպիրանտուրա, դոկտորան-

տուրա, կլինիկական օրդինատուրա, ինտերնատուրա ընդունվելու 

կապակցությամբ. 
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8) ռազմաուսումնական հաստատությունից, ասպիրանտուրայից, 

դոկտորանտուրայից, կլինիկական օրդինատուրայից, ինտերնատուրայից 

ազատվելու (հեռացվելու) պատճառով. 

9) եթե դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով նշանակվել 

է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու սահմանափակման հետ կապված 

պատիժ: 

2. Պայմանագրային զինծառայողը, ծառայողական 

անհրաժեշտությունից ելնելով, ծառայության նոր վայր տեղափոխվում է 

հավասար պաշտոնի նշանակմամբ: Տեղափոխությունը կատարվում է առանց 

զինծառայողի համաձայնության, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

զինծառայողի կամ նրա ընտանիքի անդամի (կին, անչափահաս, մինչև 23 

տարեկան՝ սովորող կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխա, խնամքի տակ 

գտնվող և համատեղ բնակվող անաշխատունակ անձ) համար, 

ռազմաբժշկական հանձնաժողովի եզրակացությամբ, տեղափոխման վայրը 

հակացուցված է: 

3. Պայմանագրային զինծառայողը առաջխաղացման կարգով 

ծառայության նոր վայր տեղափոխվում է բարձր պաշտոնի նշանակմամբ: 

4. Պայմանագրային զինծառայողը, ընտանեկան պայմաններից ելնելով, 

ծառայության նոր վայր տեղափոխվում է՝ 

1) եթե սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված ընտանիքի անդամի համար 

ծառայության վայրը հակացուցված է. 

2) բնակության վայրի բժշկասոցիալական փորձաքննության մարմնի 

եզրակացության համաձայն՝ առանձին ապրող հոր, մոր, քրոջ, եղբոր, պապի, 

տատի, որդեգրողի մշտական կողմնակի խնամքի անհրաժեշտությունից 

ելնելով: 

5. Պայմանագրային զինծառայող ամուսիններից մեկին, սույն հոդվածի 

համաձայն, ծառայության նոր վայր տեղափոխելու դեպքում միաժամանակ 

որոշում է կայացվում ծառայության նոր վայր տեղափոխել նաև մյուս 

ամուսնուն, եթե փոխվում է ընտանիքի բնակության վայրը: Եթե հնարավոր չէ 

զինծառայող ամուսիններին ծառայության նոր վայրում միաժամանակ 

նշանակել զինվորական պաշտոնների, ապա տեղափոխությունը կատարվում 

է միայն զինծառայողի համաձայնությամբ: 

6. Պայմանագրային զինծառայողը ծառայության նոր վայր մեկնում է 

գործերը և պաշտոնը հանձնելուց հետո՝ տեղափոխման հրամանը ստանալու 

օրվանից ոչ ուշ, քան  երեսնօրյա ժամկետում, բացառությամբ արձակուրդում, 

գործուղման կամ բուժման մեջ գտնվելու դեպքերի: 

7. Պայմանագրային զինծառայողների ուսման կամ ծառայության, 

ինչպես նաև ծառայողական գործուղումներն իրականացվում են սույն 

օրենքով և ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտերով սահմանված կարգով: 

8. Պայմանագրային զինծառայողի նկատմամբ օրենքով սահմանված 

կարգով ծառայողական քննություն նշանակված լինելու դեպքում պայմանա-

գրային զինծառայողին զինվորական պաշտոնի նշանակելու և (կամ) 

պաշտոնից ազատելու իրավասություն ունեցող հրամանատարի (պետի) 

հրամանով կարող է մինչև մեկ ամիս ժամկետով ժամանակավորապես 

կասեցվել պայմանագրային զինծառայողի ծառայողական 

պարտականությունների կատարումը՝ պահպանելով դրամական 

ապահովությունը: 
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Հոդված 43. Պայմանագրային զինծառայողի պլանային փոխարինման 

կարգով տեղափոխումը 

 

1. Պլանային փոխարինման կարգով ծառայության նոր վայր 

տեղափոխման ենթակա են հատուկ և կլիմայական ծանր պայմաններում 

ծառայող սպայական կազմի պայմանագրային զինծառայողները: Հատուկ և 

կլիմայական ծանր պայմաններում ծառայության տևողությունը և 

տեղափոխման կարգը սահմանում է պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը: 

Տեղափոխվող պայմանագրային զինծառայողները չեն օգտվում ծառայության 

նոր վայրն ընտրելու իրավունքից: Նրանք նշանակվում են հավասար կամ 

բարձր զինվորական պաշտոնի՝ իրավասու պաշտոնատար անձի հրամանով: 

2. Պայմանագրային զինծառայողը կարող է հրաժարվել պլանային 

փոխարինումից և շարունակել ծառայությունը հատուկ կամ կլիմայական 

ծանր պայմաններում, որի դեպքում ծառայության լրացուցիչ ժամկետը 

սահմանվում է նրա համաձայնությամբ՝ մեկ տարուց ոչ պակաս: Պլանային 

փոխարինումից հրաժարվելու մասին պայմանագրային զինծառայողի 

ստորագրությամբ նշում է կատարվում պայմանագրային զինծառայողի 

անձնական գործում: 

3. Պլանային փոխարինման կարգով տեղափոխությունը կարող է 

կատարվել պայմանագրի ժամկետը լրանալուց ոչ ուշ, քան մեկ տարի, ինչպես 

նաև պայմանագրային զինծառայողի՝ ծառայության մեջ գտնվելու 

սահմանային տարիքը լրանալուց ոչ ուշ, քան երեք տարի առաջ: 

4. Պայմանագրային զինծառայողին հատուկ և կլիմայական ծանր 

պայմաններ ունեցող ծառայության վայր կրկին տեղափոխելն իրականացվում 

է պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 44. Պայմանագրային զինծառայողին այլ պետական մարմիններ 

տեղափոխելը 

 

1. Պայմանագրային զինծառայողը կարող է տեղափոխվել հետագա 

ծառայությունը շարունակելու՝ 

1) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 

համակարգից՝ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ծառայության կամ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

համակարգեր կամ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայություն. 

2) Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության 

համակարգից՝ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության կամ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

համակարգեր կամ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայություն. 

3) Արցախի Հանրապետության ոստիկանության համակարգից՝ 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կամ 

Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության 

համակարգեր կամ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայություն. 
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4) Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայությունից՝ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության կամ Արցախի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության ծառայության կամ Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության համակարգեր: 

2. Պայմանագրային զինծառայողի տեղափոխությունը կատարվում է 

նրա խնդրանքով կամ համաձայնությամբ՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով: Հետուսումնական պայմանագրային 

զինվորական ծառայություն անցնելու պարտավորություն ունեցող 

զինծառայողի տեղափոխությունը հիմք չէ տեղափոխությունից հետո 

պայմանագրային պարտավորությունը վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում 

սույն օրենքով ծագող իրավական հետևանքները չկիրառելու համար: 

3. Տեղափոխվող զինծառայողի անունը հանվում է համապատասխան 

մարմնի անձնակազմի ցուցակներից և գրանցվում տեղափոխված մարմնի 

անձնակազմի ցուցակներում: Ընդ որում, մինչև տեղափոխված մարմնի 

անձնակազմի ցուցակներում գրանցվելու օրը նա համարվում է 

համապատասխան մարմնի ծառայող: 

 

Հոդված 45. Պայմանագրային զինծառայողին այլ մարմիններ 

գործուղման կարգը և զինվորական ծառայության անցման 

առանձնահատկությունները 

 

1. Սպայական և ավագ ենթասպայական կազմերի պայմանագրային 

զինծառայողները կարող են գործուղվել պետական մարմիններ, 

կազմակերպություններ, հիմնարկներ և ուսումնական հաստատություններ 

(այսուհետ՝ այլ մարմիններ)՝ հետագա ծառայությունը շարունակելու: 

Գործուղումն իրականացվում է պայմանագրային զինծառայողի 

համաձայնությամբ՝ այլ մարմնի հարցման հիման վրա: 

2. Գործուղված զինծառայողների հետ հերթական պայմանագիր կնքում 

է պետական լիազոր մարմնի կադրային ստորաբաժանման ղեկավարը՝ 

պետական լիազոր մարմնի ղեկավարին ներկայացված այն մարմնի 

ղեկավարի միջնորդությամբ, որտեղ գործուղվել է զինծառայողը: 

3. Գործուղված պայմանագրային զինծառայողի զինվորական կոչման 

շնորհումը, զինվորական ծառայությունից արձակումը, գերատեսչական և 

պետական պարգևներով պարգևատրումը կատարվում են ընդհանուր 

հիմունքներով՝ պետական լիազոր մարմնի ղեկավարին ներկայացված այն 

մարմնի ղեկավարի միջնորդությամբ, որտեղ գործուղվել է զինծառայողը: 

4. Գործուղման անհրաժեշտությունը վերանալուց հետո 

պայմանագրային զինծառայողներն ուղարկվում են գործուղող մարմին՝ նրանց 

հետագա զինվորական ծառայության վերաբերյալ որոշում ընդունելու համար: 

Զինվորական ծառայությունը շարունակելու ցանկություն չհայտնած 

պայմանագրային զինծառայողն արձակվում է զինվորական ծառայությունից՝ 

առանց զինվորական պաշտոնի նշանակվելու: Նշված դեպքում 

պայմանագրային զինծառայողի զինվորական ծառայության ավարտի օր 

համարվում է Արցախի Հանրապետության զինված ուժերից (այլ զորքերից) 

արձակվելու օրը: 
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ԳԼՈՒԽ 9 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԵՎ  

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ, ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

Հոդված 46. Պայմանագրային զինծառայողի անձնական գործը և 

պաշտոնի անձնագիրը 

 

1. Պայմանագրային զինծառայողի ծառայողական գործունեության 

ընթացքն արտացոլվում է նրա անձնական գործում, որի վարման կարգը 

սահմանում է պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը: 

2. Պայմանագրային զինծառայողի անձնական գործում հաշվառվում են 

պաշտոնի նշանակման և պաշտոնից ազատման, զինվորական կոչումների 

շնորհման, ռազմական և այլ կրթության, ատեստավորման և վերապատ-

րաստումների, օրացուցային և արտոնյալ ժամկետով ծառայության ստաժի, 

կիրառված խրախուսանքների ու կարգապահական տույժերի, սույն օրենքով 

սահմանված զինվորական ծառայության և կոչման կրման ժամկետներում 

չհաշվարկվող ժամանակահատվածների, առողջական վիճակի, ընտանեկան 

դրության և ընտանիքի կազմի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 

3. Զինվորական պաշտոնի համար սահմանվում է պաշտոնի անձնագիր, 

որը հանդիսանում է տվյալ պաշտոնն զբաղեցնող զինծառայողի համար սույն 

օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված իրավունքներն ու 

պարտականությունները նկարագրող և տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար 

զինծառայողին մասնագիտական գիտելիքների ու ծառայողական 

ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 

փաստաթուղթ: Զինվորական պաշտոնների անձնագրերը հաստատվում են 

պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով: 

 

Հոդված 47. Պայմանագրային սպայական կազմի զինծառայողների 

ատեստավորումը 

 

1. Պայմանագրային սպայական կազմի զինծառայողների 

(բացառությամբ բարձրագույն սպայական կազմի) ընտրության, 

մասնագիտական ունակությունների գնահատման, զբաղեցրած պաշտոնին 

համապատասխանության և առաջխաղացման հեռանկարը որոշելու 

նպատակով կատարվում է ատեստավորում:  

2. Պայմանագրային սպայական կազմի զինծառայողը ատեստավորվում 

է պայմանագրի ժամկետը լրանալուց ոչ ուշ, քան վեց ամիս առաջ, բայց 

զինվորական ծառայության յուրաքանչյուր երեք տարվա ընթացքում՝ 

առնվազն մեկ անգամ, ինչպես նաև զինծառայողին՝ 

1) ռազմաուսումնական հաստատություն, ասպիրանտուրա, դոկտորան-

տուրա, կլինիկական օրդինատուրա, ինտերնատուրա ուսումնառության 

գործուղելիս և ուսումնառությունն ավարտելու կապակցությամբ զինվորական 

պաշտոնի նշանակելիս. 

2) բարձր պաշտոնի նշանակելիս: 

3. Ատեստավորման ենթակա չեն՝ 

1) տվյալ պաշտոնը մեկ տարուց պակաս ժամկետով զբաղեցնող 

զինծառայողները. 
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2) հղի կամ մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար 

արձակուրդում գտնվող զինծառայողները: Նշված զինծառայողներն 

ատեստավորման ենթակա են ոչ շուտ, քան արձակուրդից վերադառնալուց 

մեկ տարի հետո: 

4. Ատեստավորման ենթակա, սակայն արձակուրդում կամ գործուղման 

կամ բուժման մեջ գտնվող զինծառայողները ենթակա են ատեստավորման 

ծառայության անցնելուց հետո՝ երկամսյա ժամկետում: 

5. Ատեստավորման արդյունքներով կայացվում են հետևյալ 

որոշումները՝ 

1) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին. 

2) երաշխավորվում է նշանակվելու բարձր պաշտոնի. 

3) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին և ենթակա է 

նշանակվելու ցածր պաշտոնի. 

4) սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված 

համապատասխան դեպքերում՝ 

ա. երաշխավորվում է ուսումնառության գործուղման կամ ենթակա չէ 

ուսումնառության գործուղման, 

բ. ուսումնառությունն ավարտելու կապակցությամբ երաշխավորվում է 

նշանակվելու մինչև ուսումնառության գործուղվելը զբաղեցրած պաշտոնից 

բարձր պաշտոնի կամ նպատակահարմար է նշանակել մինչև 

ուսումնառության գործուղվելը զբաղեցրած պաշտոնին հավասար պաշտոնի. 

5) սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքում 

երաշխավորվում է նշանակվելու բարձր պաշտոնի կամ ենթակա չէ 

նշանակվելու բարձր պաշտոնի: 

6. Ատեստավորվող զինծառայողն իրավունք ունի ծանոթանալու 

ատեստավորման արդյունքներին և վերադասության կարգով բողոքարկելու 

դրանք ատեստավորման արդյունքներին ծանոթանալուց հետո՝ ոչ ուշ, քան 

հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

7. Ատեստավորման ենթակա զինծառայողները ոչ ուշ, քան մեկ ամիս 

առաջ տեղեկացվում են ատեստավորման անցկացման ժամկետի մասին: 

8. Ատեստավորման անցկացման կարգն ու պայմանները, ինչպես նաև 

ատեստավորման հանձնաժողովների ձևավորման կարգը սահմանվում են 

պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով: 

 

ԳԼՈՒԽ 10 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՆԵՐԸ 

 

Հոդված 48. Պայմանագրային զինծառայողներին տրվող արձակուրդը 

 

1. Պայմանագրային զինծառայողներին տրվում են հետևյալ արձակուրդ-

ները. 

1) հերթական. 

2) լրացուցիչ. 

3) ուսումնական (ռազմաուսումնական հաստատությունում սովորելու 

ընթացքում). 

4) հիվանդության պատճառով (վերականգնողական). 
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5) կին զինծառայողին՝ հղիության և ծննդաբերության, ինչպես նաև 

երեխայի խնամքի համար: 

2. Պայմանագրային զինծառայողներին կարող են տրվել նաև Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված այլ 

արձակուրդներ: 

3. Պայմանագրային զինծառայողներին սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 

2-րդ կետերով սահմանված արձակուրդներ տալու դեպքում տրվում է նաև 

Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս արձակուրդի անցկացման 

վայր մեկնելու և այնտեղից վերադառնալու համար անհրաժեշտ ժամանակ՝ 

մինչև երկու օրացուցային օր ընդհանուր ժամկետով: 

4. Պայմանագրային զինծառայողներին սույն հոդվածով նախատեսված 

արձակուրդներ տալու կարգը և արձակուրդ տալու իրավունք ունեցող 

հրամանատարների (պետերի) ցանկը սահմանվում են պետական լիազոր 

մարմնի ղեկավարի հրամանով: 

 

Հոդված 49. Հերթական արձակուրդը 

 

1. Հերթական արձակուրդի տևողությունը սահմանվում է՝ 

1) մինչև 15 օրացուցային տարի ծառայած պայմանագրային 

զինծառայողի համար՝ տարվա ընթացքում 30 օրացուցային օր. 

2) 15-25 օրացուցային տարի ծառայած պայմանագրային զինծառայողի 

համար՝ տարվա ընթացքում 35 օրացուցային օր. 

3) 25 և ավելի օրացուցային տարի ծառայած պայմանագրային 

զինծառայողի համար՝ տարվա ընթացքում 40 օրացուցային օր: 

2. Հերթական արձակուրդը պայմանագրային զինծառայողի 

ցանկությամբ կարող է տրվել մաս-մաս, սակայն ոչ ավելի, քան երկու մասով: 

3. Ռազմաուսումնական հաստատությունն ավարտած պայմանագրային 

զինծառայողին ռազմաուսումնական հաստատությունն ավարտելուց 

անմիջապես հետո տրվում է հերթական արձակուրդ: 

4. Պայմանագրային զինծառայող ամուսինների ցանկությամբ նրանց 

հերթական արձակուրդը տրվում է միաժամանակ: 

5. Հերթական արձակուրդը տրվում է օրացուցային տարվա համար 

զորամասի (զինվորական կառավարման մարմնի) հրամանատարի (պետի) 

հաստատած ժամանակացույցի համաձայն՝ զորամասի (զինվորական 

կառավարման մարմնի) մարտական պատրաստության ապահովման շահերը 

և արձակուրդի հավասարաչափ օգտագործման անհրաժեշտությունը հաշվի 

առնելով: 

6. Հերթական արձակուրդի ժամանակը որոշելու իրավունք 

վերապահվում է՝ 

1) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ ստացած պայմանագրային 

զինծառայողներին. 

2) մինչև 16 տարեկան երեք և ավելի երեխա ունեցող պայմանագրային 

զինծառայողներին. 

3) հաշմանդամություն ունեցող ամուսին կամ երեխա ունեցող 

պայմանագրային զինծառայողներին: 
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7. Եթե հիվանդության կամ այլ հարգելի պատճառով պայմանագրային 

զինծառայողը չի օգտվել հերթական և (կամ) սույն օրենքի 50-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին կետով նախատեսված լրացուցիչ արձակուրդից, ապա դրանք 

տրվում են հաջորդ տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում: 

8. Հերթական արձակուրդի ընթացքում հիվանդացած պայմանագրային 

զինծառայողի արձակուրդը երկարաձգվում է հիվանդության պատճառով 

չօգտագործած օրերի թվով՝ հիմք ընդունելով բուժումն իրականացրած 

բժշկական հաստատության համապատասխան տեղեկանքը: 

9. Հերթական արձակուրդից պայմանագրային զինծառայողին հետ 

կանչել թույլատրվում է միայն ծառայողական ծայրահեղ անհրաժեշտության 

դեպքում՝ արձակուրդ տրամադրած հրամանատարի (պետի) հրամանով: 

Նշված դեպքում չօգտագործած արձակուրդի մասը տրամադրվում է նույն 

տարում, եթե կազմում է 15 օրացուցային օր և ավելի: Չօգտագործած 

արձակուրդի օրերը պայմանագրային զինծառայողի ցանկությամբ միացվում 

են հաջորդ տարվա հերթական արձակուրդի օրերին: 

10. Պայմանագրային զինծառայողների զինվորական ծառայության 

ընդունվելու և զինվորական ծառայությունից արձակվելու տարում հերթական 

արձակուրդը հաշվարկվում է դրա ընդհանուր տևողությունը 12-ի բաժանելու 

և ստացված օրերը լրիվ ծառայած ամիսների թվով բազմապատկելու միջոցով: 

Ընդ որում, ոչ լրիվ ամիսներն ու օրերը կլորացվում են՝ ավելացման 

եղանակով: 

 

Հոդված 50. Լրացուցիչ  արձակուրդը 

 

1. Լրացուցիչ արձակուրդը տրվում է`  

1) զինվորական ծառայության առանձնահատուկ կամ վնասակար 

պայմաններում ծառայող պայմանագրային զինծառայողին` 10 օրացուցային 

օր. 

2) ընտանեկան պայմաններից ելնելով՝ պայմանագրային զինծառայողի 

ընտանիքի անդամի ամուսնության, ծանր հիվանդության կամ մահվան 

դեպքերում կամ ուսման կապակցությամբ կամ այլ հարգելի պատճառներով` 

մինչև 10 օրացուցային օր: 

2. Պայմանագրային զինծառայողի ցանկությամբ լրացուցիչ արձակուրդը 

կարող է միացվել հերթական արձակուրդին: 

 

Հոդված 51. Ուսումնական արձակուրդը 

 

1. Ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսումնառություն անցնող 

պայմանագրային զինծառայողին ուսման ընդմիջումների ընթացքում տրվում 

են՝ 

1) ձմեռային արձակուրդ` 15 օրացուցային օր. 

2) ամառային արձակուրդ` 30 օրացուցային օր: 

 

Հոդված 52. Հիվանդության պատճառով (վերականգնողական) 

արձակուրդը 
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1. Պայմանագրային զինծառայողներին հիվանդության պատճառով 

(վերականգնողական) արձակուրդ տրվում է զորամասի (զինվորական 

կառավարման մարմնի) հրամանատարի (պետի) կողմից սույն հոդվածի 5-րդ 

մասով սահմանված բուժման մեջ գտնվելու կամ վերականգնողական 

ժամանակահատվածի համար` բուժում իրականացնող համապատասխան 

ռազմաբժշկական հաստատության կամ ռազմաբժշկական հանձնաժողովի 

տեղեկանքի հիման վրա: 

2. Պայմանագրային զինծառայողներին առողջական վիճակի 

պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու 

հիմքով զինվորական ծառայությունից արձակելու ժամանակ բուժում 

իրականացնող համապատասխան ռազմաբժշկական հաստատության պետի 

կողմից զինծառայողին կարող է տրվել արձակուրդ մինչև 30 օրացուցային օր 

տևողությամբ` կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի 

եզրակացության հիման վրա: 

3. Հերթական կամ լրացուցիչ արձակուրդի ընթացքում հիվանդացած 

պայմանագրային զինծառայողի հիվանդության ժամանակահատվածը չի հաշ-

վարկվում տրված արձակուրդի ժամկետումֈ   

4. Պայմանագրային զինծառայողի առողջարանային բուժումը 

կազմակերպվում է հերթական արձակուրդի ընթացքում: 

5. Պայմանագրային զինծառայողների բուժման մեջ գտնվելու 

ժամանակահատվածը չի կարող գերազանցել անընդմեջ 90 օրացուցային օրը: 

Բուժման ավարտից հետո պայմանագրային զինծառայողները ենթակա են 

ռազմաբժշկական փորձաքննության կենտրոնական ռազմաբժշկական 

հանձնաժողովի կողմից, որի արդյունքներով կենտրոնական ռազմաբժշկական 

հանձնաժողովը կարող է երկարաձգել բուժման մեջ գտնվելու ժամկետը` 

մինչև 30 օրացուցային օր, կամ սահմանել վերականգնողական ժամկետ` 

մինչև 30 օրացուցային օր: Երկարաձգված բուժման կամ վերականգնողական 

ժամկետի ավարտից հետո պայմանագրային զինծառայողները կրկին ենթակա 

են ռազմաբժշկական փորձաքննության: Ռազմաբժշկական փորձաքննության 

արդյունքներով կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովը տալիս է 

զինծառայողի առողջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն, որը 

ներառում է զինծառայողի առողջական վիճակի ամփոփ նկարագրությունը, 

զինվորական ծառայությանը պիտանիության աստիճանը, ինչպես նաև 

զինվորական ծառայության պայմանները, որոնք հակացուցված են 

զինծառայողի առողջական վիճակին: Զինծառայողի առողջական վիճակի 

եզրակացության մեջ, կախված զինվորական ծառայությանը նրա 

պիտանիության աստիճանից, նշվում են՝ 

1) պիտանի է զինվորական ծառայության համար. 

2) պիտանի է ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսանելու 

համար. 

3) սահմանափակումով պիտանի է զինվորական ծառայության համար. 

4) կարիք ունի ծառայողական պարտականություններից ազատման` 

մինչև 15 օրացուցային օր ժամկետով. 

5) ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար. 

6) ոչ պիտանի է ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսանելու 

համար: 
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Հոդված 53. Կին զինծառայողին հղիության և ծննդաբերության, ինչպես 

նաև երեխայի խնամքի համար տրվող արձակուրդը 

 

1. Կին զինծառայողին հղիության և ծննդաբերության, ինչպես նաև 

երեխայի խնամքի համար տրվում է արձակուրդ` Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

2. Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում կին 

զինծառայողի դրամական ապահովությունը պահպանվում է: Հղիության և 

ծննդաբերության արձակուրդից առաջ կամ անմիջապես հետո կին 

զինծառայողին, իր դիմումի համաձայն, տրվում է հերթական արձակուրդ: 

3. Կին զինծառայողին իր ցանկությամբ տրվում է երեխայի խնամքի 

համար արձակուրդ՝ մինչև երեխայի երեք տարին լրանալը, որը նա կարող է 

օգտագործել լրիվ կամ մաս-մաս: Երեխայի խնամքի համար տրված 

արձակուրդի ընթացքում կին զինծառայողի ծառայության տեղն ու պաշտոնը 

պահպանվում են: 

4. Հղիության և ծննդաբերության, ինչպես նաև երեխայի խնամքի համար 

արձակուրդը հաշվարկվում է կին զինծառայողի անընդհատ ծառայության 

ստաժում` պաշտոնային դրույքաչափը սահմանելու, հերթական զինվորական 

կոչում շնորհելու (բացառությամբ երեխայի խնամքի համար արձակուրդի 

ժամանակահատվածի), զինվորական ծառայությունից արձակվելիս 

դրամական օգնության չափը և զինվորական կենսաթոշակի չափը 

հաշվարկելու համար: 

5. Հղիության և ծննդաբերության տարում կին զինծառայողին 

հերթական արձակուրդ տրվում է ընթացիկ տարվա արձակուրդի 

տևողությամբ, երեխայի խնամքի համար արձակուրդն ավարտվելու տարում` 

ավարտվելու օրվանից համամասնաբար մինչև օրացուցային տարվա 

ավարտը` ծառայության յուրաքանչյուր լրիվ ամսվա դիմաց երկու և կես օր 

հաշվարկով: 

 

ԳԼՈՒԽ 11 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՐՁԱԿԵԼԸ 

 

Հոդված 54. Պայմանագրային զինծառայողին զինվորական 

ծառայությունից արձակելու հիմքերը 

 

1. Պայմանագրային զինծառայողը զինվորական ծառայությունից 

արձակվում է` 

1) երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք 

ձեռք բերելիս. 

2) զինվորական ծառայության մեջ գտնվելու սահմանային տարիքը 

լրանալիս. 

3) պայմանագրի ժամկետը լրանալիս. 

4) առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար 

ոչ պիտանի ճանաչվելիս. 

5) հաստիքների կրճատման, այդ թվում` ստորաբաժանման լուծարման 

դեպքում, եթե զինծառայողը համաձայն չէ նշանակվելու այլ զինվորական 
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պաշտոնի և չունի սույն օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական 

ծառայության չծառայած ժամկետ. 

6) սույն օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով 

նախատեսված կադրերի տրամադրության տակ գտնվելու ժամկետը լրանալու 

դեպքում, եթե զինծառայողը համաձայն չէ նշանակվելու այլ զինվորական 

պաշտոնի և չունի սույն օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական 

ծառայության չծառայած ժամկետ. 

7) «զինվորական ծառայությունից արձակում» կարգապահական տույժ 

կիրառելիս. 

8) մինչև պայմանագրի ժամկետը լրանալը զինվորական 

ծառայությունից արձակվելու զեկուցագիր ներկայացնելիս, եթե չունի սույն 

օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական ծառայության չծառայած 

ժամկետ. 

9) ռազմաուսումնական հաստատությունից կամ սպայական կամ 

սերժանտական դասընթացներից կամ ակադեմիական ուսումնառությունից 

կամ պետական լիազոր մարմնի պատվերով միջին մասնագիտական կամ 

բարձրագույն կամ հետբուհական ուսումնական հաստատությունից 

(այսուհետ՝ ուսումնառություն) իր դիմումի համաձայն ազատվելիս կամ 

անբավարար առաջադիմության կամ անկարգապահության հիմքով 

հեռացվելիս, եթե չունի սույն օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական 

ծառայության չծառայած ժամկետ. 

10) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 

ազատազրկման դատապարտվելու հիման վրա պատիժ կրելիս կամ 

զինվորական կոչումից զրկվելիս. 

11) զոհվելու (մահանալու) կամ դատական կարգով անհայտ բացակայող 

կամ մահացած ճանաչվելու դեպքում: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերի հիման վրա 

պայմանագրային զինծառայողն արձակվում է զինվորական ծառայությունից, 

եթե սույն օրենքով սահմանված կարգով նրա հետ չի կնքվում հերթական 

պայմանագիր: 

3. Սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 

ժամկետներում հետուսումնական պայմանագրային զինվորական 

ծառայություն անցնելու պարտավորություն  ունեցող  պայմանագրային  

զինծառայողների  համար սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 5-8-րդ կետերով 

սահմանված հիմքերով հետուսումնական պայմանագրային զինվորական 

ծառայության ընթացքում, իսկ սույն հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետով 

սահմանված հիմքով՝ ուսումնառության ընթացքում, պայմանագրային 

զինվորական ծառայությունից արձակելիս ծագում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 369-րդ հոդվածով 

նախատեսված պարտավորությունն անպատշաճ կատարելու համար 

իրավական հետևանք՝ հետուսումնական պայմանագրային զինվորական 

ծառայության յուրաքանչյուր լրիվ չծառայած տարվա դիմաց ամսական 

նվազագույն աշխատավարձի 1000-ապատիկի չափով տուժանքի ձևով: Սույն 

մասով սահմանված իրավական հետևանքի կիրառման կարգը սահմանում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:  

4. Պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում սույն օրենքով 

սահմանված կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու 
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պայմանագիր կնքած պայմանագրային զինծառայողը սույն հոդվածի 1-ին 

մասի 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված հիմքերի առկայության 

դեպքում ուղարկվում է պարտադիր զինվորական ծառայության՝ չծառայած 

ժամկետը շարունակելու, իսկ պետական լիազոր մարմնի պատվերով, 

ներառյալ՝ սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ 

Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում 

ուսումնառություն անցած կամ անցնող զինծառայողների համար ծագում է 

նաև համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատության 

վճարովի համակարգում տվյալ մասնագիտության գծով ուսումնառության 

տարիների համար սահմանված ուսման վարձի հանրագումարի 

կրկնապատիկը բարձրագույն ուսումնական հաստատությանը վճարելու 

պարտավորություն: 

 

Հոդված 55. Պայմանագրային զինվորական ծառայությունից արձակելու 

կարգը 

 

1. Պայմանագրային զինծառայողը զինվորական ծառայությունից 

արձակվում է իր ներկայացրած զեկուցագրի հիման վրա, բացառությամբ, երբ 

արձակումն իրականացվում է առանց նրա հետ համաձայնեցնելու: 

2. Եթե առկա են պայմանագրային ծառայությունից արձակելու մեկից 

ավելի հիմքեր, զինծառայողն  արձակվում  է իր ընտրած հիմքով, 

բացառությամբ սույն օրենքի   54-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ և 10-11-րդ 

կետերով նախատեսված դեպքերի: 

3. Պայմանագրային զինծառայողը զինվորական ծառայությունից 

արձակվում է զինված ուժերի պահեստազոր, եթե ենթակա չէ 

պաշտոնաթողության: Պայմանագրային զինծառայողը ենթակա է 

պաշտոնաթողության, եթե լրացել է սույն օրենքով սահմանված` 

պահեստազորում գտնվելու սահմանային տարիքը: Պաշտոնաթող նախկին 

զինծառայողները համարվում են զինված ուժերի և այլ զորքերի վետերաններ: 

4. Զինվորական ծառայության մեջ 20 և ավելի տարի անբասիր 

ծառայած, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետությանն առանձնակի 

ծառայություններ մատուցած պայմանագրային զինծառայողներին` անկախ 

ծառայության ընդհանուր ժամկետից, արձակելու իրավունք ունեցող պետի 

հրամանով կարող է վերապահվել զինվորական համազգեստ կրելու 

իրավունք, բացառությամբ սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-11-րդ 

կետերով սահմանված հիմքերով ծառայությունից արձակված անձանց: 

Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի բարձրագույն 

սպայական կազմի զինծառայողներին այդպիսի իրավունք վերապահում է 

պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը: Զինվորական համազգեստ կրելու 

իրավունք ունեն նաև ռազմամարզական կամ ուսումնական 

հաստատություններում ուսումնական գործընթացին ներգրավված 

պահեստազորում հաշվառված և սպայական կազմի զինվորական կոչումներ 

ունեցող, ինչպես նաև պետական լիազոր մարմնում աշխատող և զինվորական 

ծառայության մեջ չգտնվող  քաղաքացիները` պետական լիազոր մարմնի 

ղեկավարի սահմանած կարգով: 

5. Սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված դեպքում, ինչպես 

նաև պայմանագրային զինվորական ծառայությունից անօրինական 
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արձակված պայմանագրային զինծառայողը զինվորական ծառայությունում 

վերականգնվում է իր ցանկությամբ՝ զինվորական ծառայությունից արձակելու 

վերաբերյալ հրամանը չեղյալ համարելու միջոցով` արձակման հրամանը 

տված հրամանատարի (պետի) հրամանով: Այդ դեպքում բաց թողնված 

զինվորական ծառայության ժամկետը հաշվարկվում է զինծառայողի 

զինվորական ծառայության ընդհանուր ստաժում: 

6. Պայմանագրային զինծառայողը զինվորական ծառայությունից 

արձակվում է նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող 

հրամանատարի (պետի) հրամանով` արձակման հիմքեր ծագելուց ոչ ուշ, քան 

մեկամսյա ժամկետում: Արձակման հրամանում պարտադիր նշվում է 

զինծառայողի զինվորական ծառայության ընդհանուր ստաժը, որում առանձին 

նշվում են օրենքով սահմանված օրացուցային ստաժը, իսկ երկարամյա 

ծառայության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք տվող անհրաժեշտ 

օրացուցային ստաժի առկայության դեպքում՝ նաև արտոնյալ պայմաններով 

հաշվարկվող զինվորական ծառայության ժամանակահատվածները: 

7. Զինվորական ծառայությունից արձակելու հրամանի հիման վրա 

զորամասի հրամանատարի (զինվորական կառավարման մարմնի պետի) 

հրամանով զինծառայողը հանվում է զորամասի (զինվորական կառավարման 

մարմնի) անձնակազմի և բավարարման (ապահովման) ցուցակներից, և 

հրամանի տրման օրվա դրությամբ կատարվում է վերջնահաշվարկ: 

Հիվանդանոցային բուժման մեջ կամ հերթական արձակուրդում կամ 

հղիության և ծննդաբերության կամ երեխայի խնամքի համար արձակուրդում 

գտնվող զինծառայողը զորամասի (զինվորական կառավարման մարմնի) 

անձնակազմի ցուցակներից հանվում է բուժման կամ արձակուրդի ավարտի 

հաջորդ օրը: 

8. Սույն օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի համաձայն` 

կադրերի տրամադրության տակ թողնված և դատարանի` օրինական ուժի մեջ 

մտած վճռով անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված 

պայմանագրային զինծառայողի զինվորական ծառայությունից արձակման 

հրամանում արձակման, իսկ զինծառայողի անունը զորամասի (զինվորական 

կառավարման մարմնի) անձնակազմի ցուցակներից հանելու օր է նշվում 

դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրը: Նշված դեպքում, ինչպես 

նաև հետախուզման մեջ գտնվող զինծառայողին զինվորական 

ծառայությունից արձակելիս վերջնահաշվարկ կատարվում է զինծառայողին 

կադրերի տրամադրության տակ թողնելու օրվա դրությամբ: 

9. Սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետով նախատեսված 

դեպքում պայմանագրային զինծառայողի զինվորական ծառայությունից 

արձակման հրամանում արձակման, իսկ զինծառայողի անունը զորամասի 

(զինվորական կառավարման մարմնի) անձնակազմի ցուցակներից հանելու օր 

է նշվում դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրը, և 

վերջնահաշվարկ կատարվում է այդ օրվա դրությամբ: Եթե մինչև 

դատապարտվելը զինծառայողը, սույն օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ 

կետի համաձայն, թողնվել է կադրերի տրամադրության տակ, ապա 

վերջնահաշվարկ կատարվում է զինծառայողին կադրերի տրամադրության 

տակ թողնելու օրվա դրությամբ: 
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ԲԱԺԻՆ 5 

ՊԱՀԵՍՏԱԶՈՐ 

 

 ԳԼՈՒԽ 12 

ՊԱՀԵՍՏԱԶՈՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ 

 

Հոդված 56. Պահեստազորում հաշվառման կարգը 

 

1. Պահեստազորում հաշվառումը զինվորական հաշվառման 

անբաժանելի մասն է, որի նպատակն է ապահովել խաղաղ ժամանակ 

պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում քաղաքացիների 

ռազմական ունակությունների կատարելագործման և վերապատրաստման 

գործընթացի, իսկ պատերազմի ժամանակ` զորահավաքային զորակոչի 

պատշաճ իրականացումը: 

2. Պահեստազորում հաշվառվում են` 

1) ժամկետային պարտադիր կամ պայմանագրային զինվորական 

ծառայություն անցած և համապատասխան ծառայությունից սույն օրենքով 

սահմանված կարգով արձակված քաղաքացիները. 

2) սույն օրենքով սահմանված դեպքերում պարտադիր զինվորական 

ծառայությունից ազատված քաղաքացիները. 

3) սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված քաղաքացիները. 

4) բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորելու 

ընթացքում ռազմական պատրաստություն անցած և սույն օրենքով 

սահմանված կարգով «լեյտենանտ» զինվորական կոչում ստացած 

քաղաքացիները. 

5) ռազմահաշվառական մասնագիտություն ունեցող իգական սեռի 

քաղաքացիները. 

6) Արցախի Հանրապետության ոստիկանության, ազգային անվտանգու-

թյան ծառայության և արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության 

համակարգերից արձակված քաղաքացիները` նրանց շնորհված հատուկ 

կոչումները (բացառությամբ զինվորական կոչումների) հաշվի առնելով. 

7) 27 տարեկանը լրացած և Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիություն ստացած անձինք. 

8) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած և 

զինվորական կոչում ունեցող անձինք` ունեցած զինվորական կոչումները 

հաշվի առնելով. 

9) սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայու-

թյուն չանցնելու դիմաց օրենքով սահմանված կարգով վճարներ կատարած 

քաղաքացիները. 

10) օրենքով սահմանված կարգով զինվորական հաշվառման ենթակա և 

սույն մասում չնշված այլ կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիները: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված դեպքերում քաղաքացիները 

պահեստազորում հաշվառվում են հաշվառման վայրի զինվորական 

կոմիսարի որոշմամբ: 
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Հոդված 57. Պահեստազորի խմբերը և պահեստազորում գտնվելու 

սահմանային տարիքը 

 

 1. Պահեստազորում քաղաքացիների հաշվառումն իրականացվում է 

ըստ զինվորական ծառայության կազմերի՝ տարիքային երկու խմբով: 

2. Պահեստազորի առաջին խմբում հաշվառվում են՝ 

1) շարքային, կրտսեր ենթասպայական և ավագ ենթասպայական 

կազմերի պահեստազորայինները` մինչև 48 տարեկանը. 

2) կրտսեր սպայական կազմի պահեստազորայինները`մինչև 50 

տարեկանը. 

3) ավագ սպայական կազմի «մայոր» և «փոխգնդապետ» զինվորական 

կոչումներ ունեցող պահեստազորայինները՝ մինչև 55 տարեկանը. 

4) ավագ սպայական կազմի «գնդապետ» զինվորական կոչում ունեցող 

պահեստազորայինները՝ մինչև 58 տարեկանը. 

5) բարձրագույն սպայական կազմի «գեներալ-մայոր» և «գեներալ-

լեյտենանտ» զինվորական կոչումներ ունեցող պահեստազորայինները՝ մինչև 

65 տարեկանը. 

6) բարձրագույն սպայական կազմի «գեներալ-գնդապետ» և «բանակի 

գեներալ» զինվորական կոչումներ ունեցող պահեստազորայինները՝ մինչև 70 

տարեկանը: 

3. Պահեստազորի երկրորդ խմբում հաշվառվում են՝ 

1) շարքային, կրտսեր ենթասպայական և ավագ ենթասպայական 

կազմերի պահեստազորայինները` մինչև 50 տարեկանը. 

2) կրտսեր սպայական կազմի պահեստազորայինները`մինչև 52 տարե-

կանը. 

3) ավագ սպայական կազմի «մայոր» և «փոխգնդապետ» զինվորական 

կոչումներ ունեցող պահեստազորայինները՝ մինչև 58 տարեկանը. 

4) ավագ սպայական կազմի «գնդապետ» զինվորական կոչում ունեցող 

պահեստազորայինները՝ մինչև 60 տարեկանը. 

5) բարձրագույն սպայական կազմի «գեներալ-մայոր» և «գեներալ-

լեյտենանտ» զինվորական կոչումներ ունեցող պահեստազորայինները՝ մինչև 

68 տարեկանը. 

6) բարձրագույն սպայական կազմի «գեներալ-գնդապետ» և «բանակի 

գեներալ» զինվորական կոչումներ ունեցող պահեստազորայինները՝ մինչև 70 

տարեկանը. 

7) զինվորական հաշվառման մասնագիտություն ունեցող իգական սեռի 

քաղաքացիները: 

4. Պահեստազորի առաջին և երկրորդ խմբերը բաժանվում են երկու 

կարգի՝ ըստ պահեստազորայինի զինվորական պատրաստության 

աստիճանի: 

5. Առաջին կարգում հաշվառվում են՝ 

1) շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի զինվորական կոչում 

ունեցող այն քաղաքացիները, որոնք սույն օրենքով սահմանված 

ժամկետներում անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն. 

2) ավագ ենթասպայական կազմի զինվորական կոչում ունեցող այն 

քաղաքացիները, որոնք պայմանագրային զինվորական ծառայության 
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ընթացքում զբաղեցրել են հրամանատարական կազմի կրտսեր 

հրամանատարական խմբի պաշտոններ. 

3) կրտսեր սպայական կազմի զինվորական կոչում ունեցող այն 

քաղաքացիները, որոնք` 

ա. չեն անցել պարտադիր զինվորական ծառայություն, 

բ. զինվորական ծառայության ընթացքում զբաղեցրել են հրամանատա-

րական կազմի կրտսեր կամ միջին հրամանատարական խմբերի պաշտոններ. 

4) ավագ սպայական կազմի զինվորական կոչում ունեցող այն 

քաղաքացիները, որոնք զինվորական ծառայության ընթացքում զբաղեցրել են 

հրամանատարական կազմի ավագ կամ բարձրագույն հրամանատարական 

խմբերի պաշտոններ. 

5) բարձրագույն սպայական կազմի զինվորական կոչում ունեցող այն 

քաղաքացիները, որոնք զինվորական ծառայության ընթացքում զբաղեցրել են 

հրամանատարական կազմի բարձրագույն հրամանատարական խմբի 

պաշտոններ. 

6) մարտական գործողություններին մասնակցած քաղաքացիները` 

անկախ զինվորական ծառայություն անցնելու ժամկետից. 

7) զինվորական ծառայություն անցած իգական սեռի քաղաքացիները: 

6. Երկրորդ կարգում հաշվառվում են՝ 

1) շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի զինվորական կոչում 

ունեցող այն քաղաքացիները, որոնք՝ 

ա. չեն անցել պարտադիր զինվորական ծառայություն, 

բ. զինվորական ծառայության մեջ են գտնվել վեց ամսից պակաս 

ժամկետով, 

գ. զինվորական ծառայությունից արձակվել են առողջական վիճակի 

պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու 

հիմքով, 

դ. ռազմահաշվառական մասնագիտություն ստացած և զինվորական 

ծառայություն չանցած իգական սեռի քաղաքացիները.  

2) ավագ ենթասպայական կազմի զինվորական կոչում ունեցող այն 

քաղաքացիները, որոնք` 

ա. պայմանագրային զինվորական ծառայության մեջ են գտնվել մեկ 

տարուց պակաս ժամկետով, 

բ. պայմանագրային զինվորական ծառայությունից արձակվել են 

առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ 

պիտանի ճանաչվելու հիմքով. 

3) կրտսեր սպայական կազմի զինվորական կոչում ունեցող այն 

քաղաքացիները, որոնք` 

ա. զինվորական ծառայության մեջ են գտնվել մեկ տարուց պակաս 

ժամկետով, 

բ. զինվորական ծառայությունից արձակվել են առողջական վիճակի 

պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու 

հիմքով, 

գ. զինվորական ծառայության ընթացքում զբաղեցրել են բացառապես ոչ 

հրամանատարական կազմի կրտսեր սպայական խմբի պաշտոններ. 

4) ավագ սպայական կազմի զինվորական կոչում ունեցող այն քաղա-

քացիները, որոնք` 
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ա. զինվորական ծառայությունից արձակվել են առողջական վիճակի 

պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու 

հիմքով, 

բ. զինվորական ծառայության ընթացքում զբաղեցրել են բացառապես ոչ 

հրամանատարական կազմի ավագ սպայական խմբի պաշտոններ. 

5) բարձրագույն սպայական կազմի զինվորական կոչում ունեցող այն 

քաղաքացիները, որոնք` 

ա. զինվորական ծառայությունից արձակվել են առողջական վիճակի 

պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու 

հիմքով, 

բ. զինվորական ծառայության ընթացքում զբաղեցրել են բացառապես ոչ 

հրամանատարական կազմի բարձրագույն սպայական խմբի պաշտոններ: 

7. Պահեստազորի առաջին խմբում հաշվառված պահեստազորայինի՝ 

սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված սահմանային տարիքը լրանալու 

դեպքում պահեստազորայինը փոխանցվում է պահեստազորի երկրորդ խումբ: 

 

ԳԼՈՒԽ 13 

ՊԱՀԵՍՏԱԶՈՐԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հոդված 58. Պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում 

իրակա-նացվող միջոցառումները 

 

1. Պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում 

իրականացվում են հետևյալ միջոցառումները. 

1) վարժական հավաքներ` պահեստազորի առաջին խմբում 

հաշվառված քաղաքացիների ռազմական ունակությունները 

կատարելագործելու և նրանց վերապատրաստելու նպատակով. 

2) զինվորական վարժանքներ (հրամանատարաշտաբային կամ 

շտաբային, զինվորական մարզումներ) կամ զորավարժություններ 

(զորախաղեր)` զինված ուժերի զորահավաքային պատրաստականության 

վիճակը ստուգելու նպատակով. 

3) պատերազմական ժամանակի հաստիքների կցագրված 

քաղաքացիներին պայմանագրային հիմունքներով հաստիքով նախատեսված 

պարտականությունների կատարման մեջ ներգրավում: 

2. Վարժական հավաքները հայտարարվում են յուրաքանչյուր տարվա 

զորահավաքային նախապատրաստության պլանների հիման վրա` Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով հաստատած 

միջոցառումների ցանկի, ժամկետների և ներգրավվող թվաքանակի ու 

մասնագիտությունների համաձայն:  

3. Զինվորական վարժանքները (հրամանատարաշտաբային կամ 

շտաբային, զինվորական մարզումներ) և զորավարժությունները 

(զորախաղերը) հայտարարվում են Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարի հրամանով` յուրաքանչյուր տարվա զինված 

ուժերի զորահավաքային պատրաստականության պլանների հիման վրա: 

4. Պատերազմական ժամանակի հաստիքների կցագրված 

քաղաքացիներին հաստիքով նախատեսված պարտականությունների 

կատարման մեջ ներգրավումն իրականացվում է պետական լիազոր մարմնի և 
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քաղաքացու միջև երեք ամիս ժամկետով կնքվող պայմանագրի միջոցով: Սույն 

մասում նշված պայմանագիրը չի համարվում զինվորական ծառայություն 

անցնելու պայմանագիր: Քաղաքացու կողմից հաստիքով նախատեսված 

պարտականությունների իրականացման կարգը և պայմանները սահմանվում 

են պայմանագրով: Պայմանագրի ձևը և պետական լիազոր մարմնի անունից 

պայմանագիրը ստորագրող իրավասու պաշտոնատար անձանց ցանկը 

սահմանում է պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը: 

5. Պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում 

իրականացվող միջոցառումներին կամավոր հիմունքներով կարող են 

մասնակցել նաև սույն օրենքով սահմանված՝ պահեստազորում գտնվելու 

սահմանային տարիքը լրանալու կապակցությամբ հաշվառումից հանված 

անձինք` պայմանագրային հիմունքներով: 

6. Սույն հոդվածով սահմանված պահեստազորային պատրաստության 

շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների կազմակերպման կարգը 

սահմանվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

 

Հոդված 59. Պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիներին 

վարժական հավաքների կանչելու կարգը և ժամկետները 

 

1. Պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում 

իրականացվող վարժական հավաքներին կանչվում են պահեստազորի 

առաջին խմբի առաջին և երկրորդ կարգերում հաշվառված 

պահեստազորայինները: 

2. Պահեստազորի առաջին խմբի առաջին կարգում հաշվառված` 

1) շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի 

պահեստազորայինները վարժական հավաքների կարող են կանչվել ոչ ավել, 

քան երկու անգամ մեկ տարվա ընթացքում, բայց ոչ ավելի, քան երեք ամիս 

մեկ տարվա ընթացքում. 

2) ավագ ենթասպայական և սպայական (բացառությամբ բարձրագույն 

սպայական) կազմերի պահեստազորայինները վարժական հավաքների 

կարող են կանչվել ոչ ավել, քան երկու անգամ մեկ տարվա ընթացքում, բայց ոչ 

ավելի, քան երկու ամիս մեկ տարվա ընթացքում:  

3. Պահեստազորի առաջին խմբի երկրորդ կարգում հաշվառված` 

 1) շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի 

պահեստազորայինները վարժական հավաքների կարող են կանչվել մինչև վեց 

անգամ, յուրաքանչյուր դեպքում` մինչև երեք ամիս ժամկետով, բայց ոչ ավելի, 

քան երեք ամիս մեկ տարվա ընթացքում. 

2) ավագ ենթասպայական և սպայական (բացառությամբ բարձրագույն 

սպայական) կազմերի պահեստազորայինները վարժական հավաքների 

կարող են կանչվել մինչև երեք անգամ, յուրաքանչյուր դեպքում` մինչև երկու 

ամիս ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան երկու ամիս մեկ տարվա ընթացքում: 

4. Անհրաժեշտության դեպքում, սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի 

համաձայն, վարժական հավաքի մեջ ներգրավվելու ժամկետը Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով կարող է 

երկարաձգվել մինչև երկու ամիս ժամկետով, ինչպես նաև ավելացվել 

վարժական հավաքների քանակը` չգերազանցելով վարժական հավաքներում 

գտնվելու` սույն հոդվածով սահմանված ընդհանուր ժամկետները: 
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5. Պարտադիր զինվորական ծառայությունից սույն օրենքով 

սահմանված կարգով արձակված և պահեստազորում հաշվառված 

պահեստազորայինները կարող են վարժական հավաքի կանչվել զինվորական 

ծառայությունից արձակվելուց հետո` մեկ տարուց ոչ շուտ: 

6. Քաղաքացին վարժական հավաքի կանչվում է իր հաշվառման վայրի 

զինվորական կոմիսարիատի կողմից տրված փաստաթղթային կամ էլեկտրո-

նային ծանուցման համաձայն: Ծանուցման հիման վրա զինվորական 

կոմիսարիատ ներկայացած քաղաքացին անցնում է բուժհետազոտում, որի 

արդյունքներով վարժական հավաքի կանչվելու ենթակա ճանաչվելու դեպքում 

ուղարկվում է վարժական հավաքի անցկացման վայր:  

7. Վարժական հավաքի ընթացքում քաղաքացին համարվում է 

զինծառայող, գրանցվում է վարժական հավաքի անցկացման վայրի 

զորամասի անձնակազմի ցուցակներում և վերցվում բոլոր տեսակի 

բավարարումների, նրան հաշվարկվում է նշանակված զինվորական 

պաշտոնի համար նախատեսված պաշտոնային դրույքաչափ, ամրակցվում են 

զենք, զինամթերք և անհատական պաշտպանության միջոցներ, նրա վրա 

տարածվում են զինծառայողների համար օրենքով սահմանված 

իրավունքները և պարտականությունները, սոցիալական երաշխիքները, 

վարժական հավաքի ժամանակահատվածը օրացուցային հաշվարկով 

ներառվում է քաղաքացու զինվորական ծառայության կամ աշխատանքային 

ընդհանուր ստաժում:  

8. Վարժական հավաքի ավարտման օրը քաղաքացուն տրվում է 

կարգագիր`յոթնօրյա ժամկետում համապատասխան զինվորական 

կոմիսարիատում հաշվառման կանգնելու համար: 

9. Վարժական հավաքին մասնակցելու ընթացքում քաղաքացու 

հիմնական աշխատանքի վայրում (անկախ կազմակերպական-իրավական 

ձևից) պահպանվում է քաղաքացու աշխատատեղը (պաշտոնը): Գործատուի 

կողմից (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից) սույն մասի 

պահանջների խախտումն առաջացնում է օրենքով սահմանված 

պատասխանատվություն: 

10. Քաղաքացու կողմից վարժական հավաքից խուսափելը կամ 

վարժական հավաքի ընթացքում զորամասը կամ ծառայության վայրն 

ինքնակամ թողնելն առաջացնում է օրենքով սահմանված 

պատասխանատվություն: 

 

Հոդված 60. Պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիներին 

զինվորական վարժանքների (հրամանատարաշտաբային կամ շտաբային, 

զինվորական մարզումների) և զորավարժությունների (զորախաղերի) 

կանչելու կարգն ու ժամկետները 

 

1. Պահեստազորի առաջին կամ երկրորդ խմբերում հաշվառված 

շարքային կամ ենթասպայական կամ սպայական կազմերի 

պահեստազորայինը կարող է կանչվել զինվորական վարժանքների 

(հրամանատարաշտաբային կամ շտաբային, զինվորական մարզումների) կամ 

զորավարժությունների (զորախաղերի) ոչ ավելի, քան տարեկան երկու 

անգամ: 
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2. Պահեստազորայինները զինվորական վարժանքների 

(հրամանատարաշտաբային կամ շտաբային, զինվորական մարզումների) 

կանչվում են մինչև 10 օրացուցային օր ժամկետով, իսկ զորավարժությունների 

(զորախաղերի)` դրանց տևողության ամբողջ ժամկետով:  

3. Պահեստազորայինը զինվորական վարժանքի կամ զորավարժության 

կանչվում է իր հաշվառման վայրի զինվորական կոմիսարիատի կողմից 

տրված փաստաթղթային կամ էլեկտրոնային ծանուցման համաձայն: 

Ծանուցման հիման վրա զինվորական կոմիսարիատ ներկայացած 

քաղաքացին ուղարկվում է զինվորական վարժանքի կամ զորավարժության 

անցկացման վայր` սահմանված ժամկետում զինվորական վարժանքին կամ 

զորավարժությանը մասնակցելու համար: Զինվորական վարժանքին կամ 

զորավարժությանը մասնակցելու ընթացքում քաղաքացին ապահովվում է 

անվճար սննդով և զինվորական համազգեստով` զինծառայողների համար 

սահմանված կարգով, և քնելատեղով: 

4. Պահեստազորայինին զինվորական վարժանքի կամ 

զորավարժության ավարտից հետո միանվագ ձևով վճարում են 

համապատասխան կազմերի պայմանագրային զինծառայողների համար 

սահմանված դրամական ապահովությանը համարժեք չափով և կարգով: 

5. Զինվորական վարժանքին կամ զորավարժությանը մասնակցելու 

ընթացքում քաղաքացու հիմնական աշխատանքի վայրում (անկախ 

կազմակերպական-իրավական ձևից) պահպանվում են քաղաքացու 

աշխատատեղը (պաշտոնը) և միջին աշխատավարձը: Գործատուի կողմից 

(անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից) սույն մասի պահանջների 

խախտումն առաջացնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվություն: 

6. Քաղաքացու կողմից զինվորական վարժանքից կամ 

զորավարժությունից խուսափելն առաջացնում է օրենքով սահմանված 

պատասխանատվություն: 

 

ԲԱԺԻՆ 6 

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ  

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ԳԼՈՒԽ 14 

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 

Հոդված 61. Զինծառայողների դրամական ապահովությունը 

 

1. Զինծառայողների դրամական ապահովությունը զինծառայողների 

նյութական ապահովության և նրանց կողմից ծառայողական պարտականու-

թյունների կատարումը խթանելու միջոց է: 

2. Զինծառայողների դրամական ապահովությունն իրականացվում է 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով  սահմանված 

սկզբունքներին և հիմնական պայմաններին համապատասխան: Սույն 

հոդվածով սահմանված` զինծառայողների դրամական ապահովությանը 

վերաբերող դրույթները տարածվում են նաև փրկարարական ծառայության 
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ծառայողների վրա` «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի և 

համապատասխան ոլորտները կարգավորող օրենքների պահանջներին 

համապատասխան: 

3. Զորակոչի միջոցով պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող 

շարքային կազմի զինծառայողների (ներառյալ` ծառայության ընթացքում 

կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական կոչում ստացած և 

պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր չկնքած 

զինծառայողների) և սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված 

պայմանագիր կնքած զինծառայողների, ինչպես նաև ռազմաուսումնական 

կամ ոստիկանական ուսումնական հաստատություններում սովորող 

կուրսանտների ու սովորողների դրամական ապահովության կարգը և 

չափերը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

4. Զինծառայողների դրամական ապահովությունը բաղկացած է 

զինվորական (այլ հատուկ) կոչումներին համապատասխանող զինվորական 

պաշտոնների դասակարգման խմբերին և զինվորական ծառայության 

ստաժներին համարժեք պաշտոնային դրույքաչափերից (այսուհետ` 

պաշտոնային դրույքաչափ), օրենքով սահմանված կարգով տրվող 

հավելումներից և լրավճարներից: Սույն հոդվածով զինծառայողների 

դրամական ապահովությունը սահմանող դրույթները տարածվում են նաև 

զորակոչի միջոցով պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող 

սպայական կազմի և զորահավաքային զորակոչի միջոցով զինվորական 

ծառայություն անցնող զինծառայողների վրա: 

5. Զինծառայողների պաշտոնային դրույքաչափը որոշվում է «Պետական 

պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համապատասխան հավելվածով սահմանված պաշտոնային դրույքաչափերի 

հաշվարկման գործակիցների և պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց 

բազային աշխատավարձի արտադրյալով: Պետական պաշտոն զբաղեցնող 

անձանց բազային աշխատավարձի չափը սահմանվում է յուրաքանչյուր 

տարվա պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքով: 

6. Զինվորական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի 

պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է «Պետական պաշտոններ 

զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի  

Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համապատասխան 

հավելվածով սահմանված` տվյալ պաշտոնի խմբի սանդղակի գործակիցների 

միջոցով: 

7. Յուրաքանչյուր սանդղակ բաղկացած է յոթ մակարդակից, որոնցից 

յուրա-քանչյուրում սահմանվում է նվազագույն պաշտոնային դրույքաչափից 

մինչև առավելագույնը հաշվարկելու` բազային աշխատավարձի նկատմամբ 

բազմապատիկ գործակից: 

8. Առաջին անգամ զինվորական պաշտոնում նշանակված անձի 

պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբի 

սանդղակում` ունեցած զինվորական ծառայության ստաժին 

համապատասխանող գործակցի միջոցով: 

9. Նախորդ պաշտոնի նկատմամբ սահմանված կարգով ավելի բարձր 

կամ ցածր պաշտոնի նշանակված զինծառայողի պաշտոնային դրույքաչափը 
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հաշվարկվում է նոր պաշտոնի խմբի սանդղակում` ունեցած զինվորական 

ծառայության ստաժին համապատասխանող գործակցի միջոցով: 

10. Զինծառայողին զինվորական ծառայության ստաժի համար 

սահմանվում է պաշտոնային դրույքաչափի բնականոն աճ` պաշտոնային 

դրույքաչափի նվազագույն մեծությունից առավելագույնը: 

11. Պաշտոնային դրույքաչափի բնականոն աճը յուրաքանչյուր 

սանդղակի ներսում իրականացվում է հետևյալ սխեմայով. 

1) 1-7-րդ մակարդակների համար սահմանվում է պաշտոնային 

դրույքաչափի միավոր ավելացում` կախված զինվորական ծառայության 

ստաժից. 

2) մինչև 2 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում 

պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին 

համապատասխանող սանդղակի 1-ին մակարդակի գործակցի միջոցով. 

3) 2-ից մինչև 5 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում 

պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին 

համապատասխանող սանդղակի   2-րդ մակարդակի գործակցի միջոցով. 

4) 5-ից մինչև 10 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում 

պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին 

համապատասխանող սանդղակի  3-րդ մակարդակի գործակցի միջոցով. 

5) 10-ից մինչև 15 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում 

պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին 

համապատասխանող սանդղակի  4-րդ մակարդակի գործակցի միջոցով. 

6) 15-ից մինչև 20 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում 

պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին 

համապատասխանող սանդղակի  5-րդ մակարդակի գործակցի միջոցով. 

7) 20-ից մինչև 25 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում 

պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին 

համապատասխանող սանդղակի  6-րդ մակարդակի գործակցի միջոցով. 

8) 25 և ավելի տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում 

պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին 

համապատասխանող սանդղակի  7-րդ մակարդակի գործակցի միջոցով. 

9) սանդղակի 7-րդ մակարդակից պաշտոնային դրույքաչափը մնում է 

անփոփոխ: 

12. Պաշտոնային դրույքաչափի բնականոն աճի հերթական միավոր 

ավելացումն իրականացվում է սահմանված զինվորական ծառայության 

ստաժը լրանալուն հաջորդող ամսվա 1-ից: 

13. Սույն օրենքով սահմանված կարգով հաստիքների կրճատման, այդ 

թվում՝ ստորաբաժանման լուծարման կամ հիվանդանոցային բուժման մեջ 

գտնվող պայմանագրային զինծառայողի՝ զինվորական ծառայության համար 

ոչ պիտանի ճանաչվելու կամ պայմանագրային զինծառայողին այլ պետական 

մարմիններ տեղափոխելու պատճառով զինվորական պաշտոնից ազատված և 

կադրերի տրամադրության տակ թողնված զինծառայողների համար 

պահպանվում է պաշտոնային դրույքաչափը՝ օրենքով սահմանված կադրերի 

(կադրային ստորաբաժանման) տրամադրության տակ թողնելու 

ժամանակահատվածում: 

14. Ռազմաուսումնական կամ ոստիկանական ուսումնական 

հաստատություններն ավարտած և սկզբնական սպայական զինվորական 
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կոչում ստացած զինծառայողների համար` մինչև պաշտոնի նշանակումը, իսկ 

ռազմաբժշկական ուսումնական հաստատություններն ավարտած և 

ինտերնատուրայում կամ օրդինատուրայում սովորելու հրամանագրված 

զինծառայողների համար` նաև ինտերնատուրայում և օրդինատուրայում 

սովորելու ընթացքում, պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված սպայական 

կազմի նվազագույն խմբի 2-րդ մակարդակի գործակցով: 

15. Արձակուրդում (բացառությամբ երեխայի խնամքի համար 

արձակուրդի) կամ գործուղման մեջ գտնվող զինծառայողների, ինչպես նաև 

սույն օրենքով սահմանված կարգով վեց ամիսը գերազանցող ժամկետով 

ռազմաուսումնական (կամ առկա ուսուցմամբ ոստիկանական ուսումնական) 

հաստատություններ, համապատասխան սպայական կամ սերժանտական 

դասընթացներ, ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա, կլինիկական 

օրդինատուրա կամ ինտերնատուրա ընդունվելու կամ Հայաստանի 

Հանրապետության կամ այլ պետության ռազմաուսումնական կամ այլ 

հաստատությունում վերապատրաստման գործուղվելու պատճառով 

զինվորական պաշտոնից ազատված և կադրերի տրամադրության տակ 

թողնված զինծառայողների համար պահպանվում է դրամական 

ապահովությունը՝ արձակուրդում կամ գործուղման մեջ գտնվելու կամ 

օրենքով սահմանված կադրերի (կադրային ստորաբաժանման) 

տրամադրության տակ թողնելու ժամանակահատվածում: 

16. Զինվորական ծառայությունից արձակվող և զինվորական 

ծառայության ընթացքում չօգտագործված արձակուրդ ունեցող 

զինծառայողներին տրվում է փոխհատուցում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած չափով: Սույն մասում նշված դեպքում 

չօգտագործված արձակուրդի օրերի հաշվարկում չեն ներառվում 

զինծառայողի` սույն օրենքի համաձայն՝ զինվորական ծառայության 

ընդհանուր ժամկետում չներառվող ժամանակահատվածների օրերը: 

17. Անհարգելի պատճառով ծառայության չներկայացած օրերի համար 

զինծառայողներին դրամական ապահովություն չի հաշվարկվում: 

18. Զինծառայողներին տրվող հավելումը դրամական ապահովության 

բաղկացուցիչ մաս է, որը սահմանվում է պաշտոնային դրույքաչափի 

նկատմամբ տոկոսային արտահայտությամբ կամ բացարձակ դրամական 

մեծությամբ և տրվում է՝ ելնելով զինվորական ծառայության 

առանձնահատկություններից: Զինծառայողներին տրվող հավելումների 

դեպքերը, չափերն ու տրման կարգը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

19. Ծառայողական գործունեության գնահատման և (կամ) հատուկ 

առաջադրանքների և (կամ) աշխատանքների որակյալ կատարման համար 

զինծառայողներին կարող են տրվել պարգևատրումներ` օրենքով սահմանված 

կարգով: 

 

Հոդված  62.  Զինծառայողների պարենային և իրային ապահովությունը  

 

1. Զինծառայողները և փրկարարական ծառայության ծառայողները 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կարող են 
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ստանալ պարենային և իրային ապահովություն` Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով: Պարենային և իրային ապահովության 

կարգը ներառում է սննդով և իրային միջոցներով ապահովման ենթակա 

անձնակազմի շրջանակը, հատկացվող սննդի տեսականին ու դրանց օրական 

չափաբաժինները, ինչպես նաև իրային միջոցների ցանկը: Կառավարության 

սահմանած դեպքերում իրային ապահովությունը կարող է փոխարինվել 

դրամական փոխհատուցմամբ: 

2. Զինծառայողների և փրկարարական ծառայության ծառայողների 

սննդի ու իրային միջոցների հատկացման կարգը սահմանվում է 

համապատասխան պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով: 

 

Հոդված 63. Զինծառայողներին տրվող դրամական օգնությունները 

 

 1. Երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակի անցնելու 

կամ զինվորական ծառայության մեջ գտնվելու սահմանային տարիքը կամ 

պայմանագրի ժամկետը լրանալու կամ առողջական վիճակի պատճառով 

զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու կամ 

հաստիքների կրճատման, այդ թվում` ստորաբաժանման լուծարման 

կապակցությամբ զինվորական ծառայությունից արձակվելիս 

զինծառայողներին Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

կարգով և չափերով տրվում է դրամական օգնություն` 

1) 3 տարուց մինչև 10 տարի զինվորական ծառայության համար. 

2) 10 տարուց մինչև 15 տարի զինվորական ծառայության համար. 

3) 15 տարուց մինչև 20 տարի զինվորական ծառայության համար. 

4) 20 տարուց մինչև 25 տարի զինվորական ծառայության համար. 

5) 25 և ավելի տարի զինվորական ծառայության համար: 

2. Մինչև 3 տարվա զինվորական ծառայության ստաժ ունեցող և 

առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ 

պիտանի ճանաչվելու կապակցությամբ պայմանագրային զինծառայողներին, 

ինչպես նաև զորակոչի միջոցով պարտադիր զինվորական ծառայություն 

անցնող սպայական կազմին օրենքով սահմանված ժամկետը լրանալու 

կապակցությամբ կամ առողջական վիճակի պատճառով զինվորական 

ծառայությունից արձակելիս հաշվարկվում է դրամական օգնություն` վերջին 

զբաղեցրած զինվորական ծառայության պաշտոնի պաշտոնային 

դրույքաչափի չափով: 

3. Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության ժամկետը 

լրանալու կապակցությամբ, ինչպես նաև առողջական վիճակի պատճառով 

զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու կամ ընտանեկան 

պայմաններից ելնելով ժամկետից շուտ զինվորական ծառայությունից 

արձակվելիս շարքային կամ կրտսեր ենթասպայական կազմերի պարտադիր 

ժամկետային զինծառայողների համար հաշվարկվում է դրամական 

օգնություն` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

չափով, իսկ նույն կազմից այն զինծառայողի համար, որի ծնողները (այդ 

թվում` միայնակ մոր կամ միայնակ հոր կարգավիճակ ունեցող ծնողը) 

մահացած են, դրամական օգնությունը հաշվարկվում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած չափի քսանապատիկի 

չափով: Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության ընթացքում 
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օրենքով սահմանված կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայության 

անցած զինծառայողների պարտադիր զինվորական ծառայության 

ժամանակահատվածը հաշվարկվում է սույն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն 

դրամական օգնության իրավունք տվող պայմանագրային զինվորական 

ծառայության համապատասխան ստաժում: 

4. Սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված 

զինծառայողներին զինվորական ծառայության ժամկետը լրանալու և (կամ) 

առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ 

պիտանի ճանաչվելու հիմքով ժամկետից շուտ զինվորական ծառայությունից 

արձակելիս հաշվարկվում է պատվովճար: Պատվովճարի չափը, տրման 

կարգը և պատվովճարի տնօրինման ուղղությունները սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

5. Նախկինում զինվորական ծառայությունից արձակված և հետագայում 

օրենքով սահմանված կարգով կրկին զինվորական ծառայության անցած 

զինծառայողներին սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքերում 

զինվորական ծառայությունից հերթական անգամ արձակելիս դրամական 

օգնությունը հաշվարկվում է արձակման օրվա դրությամբ դրամական 

օգնության իրավունք տվող զինվորական ծառայության լրիվ ստաժի (առանց 

պարտադիր զինվորական ծառայության ստաժի հաշվարկի) և զինվորական 

ծառայության լրիվ ստաժի մեջ առանձին ժամանակահատվածների համար 

սահմանված դրամական օգնության  չափի տարբերության չափով: Ընդ որում, 

հերթական անգամ հաշվարկվող և նախկինում հաշվարկված դրամական 

օգնությունների հանրագումարը չի կարող գերազանցել ծառայության 

ընդհանուր ստաժի տվյալ խմբի համար սահմանված չափը: Դրամական 

օգնության իրավունք տվող հիմքով նախկինում զինվորական ծառայությունից 

արձակված, սակայն դրամական օգնություն չստացած և հետագայում օրենքով 

սահմանված կարգով կրկին զինվորական ծառայության անցած 

զինծառայողներին հերթական անգամ դրամական օգնության իրավունք տվող 

հիմքով զինվորական ծառայությունից արձակելիս նախկին զինվորական 

ծառայության ժամանակահատվածի համար դրամական օգնությունը 

հաշվարկվում է նախկին արձակման օրվա դրությամբ ունեցած զինվորական 

ծառայության ստաժի համար տվյալ օրվա դրությամբ գործող օրենքով 

սահմանված չափերին և պայմաններին համապատասխան: Սույն հոդվածի 1-

ին մասում չնշված և օրենքով սահմանված այլ հիմքով զինվորական 

ծառայությունից արձակված և հետագայում օրենքով սահմանված կարգով 

կրկին զինվորական ծառայության անցած զինծառայողներին սույն հոդվածի 

1-ին մասով սահմանված դեպքերում զինվորական ծառայությունից 

արձակելիս դրամական օգնություն հաշվարկվում է կրկին զինվորական 

ծառայության մեջ գտնվելու ժամանակահատվածին համապատասխան 

սահմանված չափով: 

6. Զինվորական ծառայության ընթացքում դատարանի՝ օրինական ուժի 

մեջ մտած դատավճռով ազատազրկման դատապարտվելու կամ զինվորական 

կոչումից զրկվելու կապակցությամբ կամ կարգապահական տույժի կարգով 

զինվորական ծառայությունից արձակված և հետագայում օրենքով 

սահմանված կարգով արդարացված նախկին զինծառայողն օգտվում է 

դրամական օգնություն ստանալու իրավունքից զինվորական ծառայությունից 

արձակվելու օրվա դրությամբ ունեցած՝ սույն հոդվածի 1-ին մասով 
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սահմանված զինվորական ծառայության ստաժի համար սահմանված չափով, 

եթե չի դիմել վերականգնվելու զինվորական ծառայության մեջ: Նշված 

դեպքում զինծառայողի զինվորական ծառայության ժամկետը՝ մինչև սույն 

հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքերում զինվորական ծառայությունից 

արձակվելը, համարվում է անընդմեջ: 

7. Պայմանագրի ժամկետը լրացող և օրենքով սահմանված կարգով 

զինվորական ծառայությունը շարունակելու համար նոր պայմանագիր կնքելու 

ցանկություն հայտնած շարքային կամ կրտսեր ենթասպայական կազմերի 

զինծառայողին իր ցանկությամբ տրվում է դրամական օգնություն` սույն 

հոդվածի 1-ին մասի համաձայն ունեցած զինվորական ծառայության ստաժին 

համապատասխան սահմանված չափով: Ընդ որում, սույն մասով սահմանված 

դրամական օգնությունը համապատասխան ստաժի շրջանակներում տրվում է 

մեկ անգամ, ինչպես նաև դրա հաշվարկման համար կիրառվում են սույն 

հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված կանոնները: 

8. Ծառայության նոր վայր տեղափոխվելու դեպքում զինծառայողին 

(բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն 

անցնող շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի զինծառայողների), 

ինչպես նաև նրա հետ տեղափոխվող ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին 

տարվա ընթացքում մեկ անգամ տրվում է նաև դրամական օգնություն` 

Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափերով` 

1) նախկին և նոր ծառայության վայրերի հեռավորությունը 30-100 

կիլոմետր լինելու դեպքում. 

2) նախկին և նոր ծառայության վայրերի հեռավորությունը 100 

կիլոմետրը գերազանցելու դեպքում: Ռազմաուսումնական 

հաստատություններն ավարտելուց հետո ծառայության նշանակված 

զինծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին սույն մասով 

նախատեսված դրամական օգնությունը հաշվարկվում և վճարվում է՝ հիմք 

ընդունելով նրանց մշտական բնակության և ծառայության վայրերի միջև եղած 

հեռավորությունը: 

9. Զինծառայողներին (բացառությամբ պարտադիր ժամկետային 

զինվորական ծառայություն անցնող շարքային և կրտսեր ենթասպայական 

կազմերի զինծառայողների) տարվա ընթացքում մեկ անգամ տրվում է նաև 

դրամական օգնություն` պաշտոնային դրույքաչափի չափով` 

1) զինծառայողի ամուսնության կամ 

2) տարերային աղետի հետևանքով զինծառայողին սեփականության 

իրավունքով պատկանող գույքին վնաս պատճառվելու կամ 

3) զինծառայողի կամ նրա ընտանիքի անդամի երկարատև 

հիվանդության կամ 

4) զինծառայողի ընտանիքի անդամի մահվան դեպքերում: 

10. Հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող 

նախկին զինծառայողներին, ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) 

զինծառայողների ընտանիքների անդամներին սույն հոդվածի 9-րդ մասով 

սահմանված դեպքերում տարվա ընթացքում մեկ անգամ կարող է վճարվել 

միանվագ դրամական օգնություն` Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած չափով: 

11. Սույն հոդվածով սահմանված` զինծառայողների և նրանց 

ընտանիքների անդամների դրամական օգնությանը վերաբերող դրույթները 
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տարածվում են նաև փրկարարական ծառայության ծառայողների ու նրանց 

ընտանիքների անդամների վրա: 

12. Սույն հոդվածի իմաստով` զինծառայողի ընտանիքի անդամ են 

համարվում ամուսինը, զավակները և ծնողները: 

13. Սույն հոդվածով սահմանված դրամական օգնությունների վճարման 

կարգը և պայմանները սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

 

Հոդված 64. Զինծառայողների բժշկական օգնությունը և սպասարկումը 

 

1. Զինծառայողները, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների անդամները 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 

ապահովվում են որակյալ բժշկական օգնությամբ: 

2. Այլ բժշկական հաստատություններում զինծառայողները և նրանց 

ընտանիքների անդամները բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանում 

են Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողություններին մասնակցելիս կամ հակառակորդի հետ շփման գծում 

մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կամ 

ծառայողական պարտականություններ կատարելիս վնասվածք կամ խեղում 

կամ դրանց հետևանքով հիվանդություն ստացած զինծառայողներն օգտվում 

են Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 

երկարաժամկետ վերականգնողական ծրագրերից՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:  

3. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողություններին մասնակցելիս կամ հակառակորդի հետ շփման գծում 

մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կամ 

ծառայողական պարտականություններ կատարելիս վնասվածք կամ խեղում 

կամ դրանց հետևանքով հիվանդություն ստացած զինծառայողներն օգտվում 

են Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 

օտարերկրյա պետությունում բուժում ստանալու (հետազոտություն անցնելու) 

իրավունքից՝ Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող բժշկական 

օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատություններում նրանց 

բուժման (հետազոտության) անհնարինության դեպքում: Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից օտարերկրյա 

պետությունում զինծառայողի բուժման (հետազոտության), կեցության և 

ճանապարհածախսի գումարների հատկացման կարգը և պայմանները 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: Այն 

դեպքերում, երբ զինծառայողի բուժումը (հետազոտությունը) օտարերկրյա 

պետությունում կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է ուղեկցող անձի 

ներկայություն, հատուցվում են նաև ուղեկցող անձի ճանապարհածախսը և 

կեցությունն օտարերկրյա պետությունում: Սույն մասով սահմանված 

իրավունքից չի օգտվում այն զինծառայողը, որի վնասվածքը կամ խեղումը 

կամ դրանց հետևանքով ստացած հիվանդությունը նրա կողմից կատարված 

կանխամտածված օրինազանցության հետևանք է: 
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4. Բժշկական ցուցումների առկայության դեպքում զինծառայողներին 

տրվում է անվճար առողջարանային բուժման իրավունք` Արցախի Հանրապե-

տության կառավարության սահմանած կարգով և պայմաններով: 

5. Երկարամյա ծառայության կամ հաշմանդամության զինվորական 

կենսաթոշակ ստացող նախկին զինծառայողները, զինվորական ծառայության 

ընթացքում ձեռք բերած հիվանդության կամ ստացած խեղման կամ 

վնասվածքի պատճառով զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքի 

անդամները բժշկական օգնությամբ ապահովվում են սույն հոդվածով 

սահմանված կարգով: 

6. Սույն հոդվածի իմաստով` զինծառայողի, ինչպես նաև զոհված 

(մահացած) զինծառայողի ընտանիքի անդամ են համարվում` 

1) ամուսինը (կինը) և 18 տարին չլրացած երեխաները. 

2) անգործունակ ճանաչված կամ մինչև 23 տարեկան ուսանող կամ 18 

տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող 

զավակները, եթե հաշմանդամություն ունեցող են ճանաչվել մինչև իրենց 18 

տարին լրանալը. 

3) ծնողները. 

4) զինծառայողի, նախկին զինծառայողի, ինչպես նաև զոհված 

(մահացած) զինծառայողի խնամքի տակ գտնվող 18 տարին չլրացած կամ 

անգործունակ ճանաչված կամ մինչև 23 տարեկան ուսանող կամ 18 տարեկան 

և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող քույրը և եղբայրը, եթե 

հաշմանդամ են ճանաչվել մինչև իրենց 18 տարին լրանալը: Քույրը և եղբայրը 

համարվում են զինծառայողի, նախկին զինծառայողի, ինչպես նաև զոհված 

(մահացած) զինծառայողի խնամքի տակ գտնվող, եթե օրենքով սահմանված 

կարգով սահմանվել է խնամակալություն, և նրանց ծնողներն ունեն 

աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի 

սահմանափակում: 

 

Հոդված 65. Զինծառայողների բնակարանային ապահովությունը 

 

1. Պայմանագրային զինծառայողները ծառայության վայրում բնակարա-

նային պայմանների բարելավման կարիք ունենալու դեպքում ապահովվում են 

ծառայողական բնակարաններով` պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի 

հրամանով սահմանված կարգով: Ծառայության վայրում բնակարանային 

պայմանների բարելավման կարիք է համարվում ծառայության վայրի 

վարչական տարածքից առնվազն 30 կիլոմետր հեռավորությամբ 

սեփականության իրավունքով բնակելի տարածություն կամ նույն 

հեռավորությամբ մշտական (փաստացի) հաշվառման վայր չունենալը: 

Ծառայության վայրում ծառայողական բնակարանով չապահովվելու դեպքում 

այլ բնակելի տարածություն վարձակալելու դիմաց պայմանագրային 

զինծառայողներին վճարվում է դրամական փոխհատուցում` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և չափերով: 

Պայմանագրային զինծառայողին ծառայողական բնակելի տարածությամբ 

ապահովելիս կամ բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց 

դրամական փոխհատուցում վճարելիս հաշվի են առնվում նաև նրա 

ընտանիքի հետևյալ անդամները` 

1) ամուսինը (կինը) և 18 տարին չլրացած երեխաները. 
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2) համատեղ բնակվող` անգործունակ ճանաչված կամ մինչև 23 

տարեկան ուսանող զավակները, ինչպես նաև համատեղ բնակվող 18 

տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող 

զավակները, եթե հաշմանդամություն ունեցող են ճանաչվել մինչև իրենց 18 

տարին լրանալը: 

2. Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և 

պայմաններով սպայական կազմի, ինչպես նաև մարտական 

հերթապահություն իրականացնող պայմանագրային զինծառայողները կարող 

են բնակարան կամ բնակելի տուն ձեռք բերելու կամ բնակելի տուն կառուցելու 

նպատակով օգտվել մատչելի և արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ 

հիփոթեքային վարկավորման պետական նպատակային ծրագրերից: 

3. Առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամության զինվորական 

կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողները և զոհված 

(մահացած) զինծառայողների ընտանիքները, որոնք համապատասխանաբար 

կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու կամ զինծառայողի զոհվելու 

(մահանալու) օրվա դրությամբ Արցախի Հանրապետության տարածքում 

չունեն սեփականության իրավունքով բնակելի տարածություն կամ Արցախի 

Հանրապետության տարածքում ունեն սեփականության իրավունքով բնակելի 

տարածություն, որը, սակայն, 4-րդ աստիճանի վթարային է և քանդման 

ենթակա, ինչպես նաև 1-ին խմբի հաշմանդամության զինվորական 

կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողները, որոնք Արցախի 

Հանրապետության տարածքում ունեն սեփականության իրավունքով բնակելի 

տարածություն, սակայն նախկին զինծառայողի և սույն հոդվածի 4-րդ մասով 

սահմանված՝ նրա ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի մասով բնակելի 

տարածության բնակելի մակերեսը կազմում է յոթ քառակուսի մետրից 

պակաս` հաշվառվում են որպես բնակարանային պայմանների բարելավման 

կարիք ունեցող, և նրանց սեփականության իրավունքով անհատույց 

հատկացվում է բնակարան, կամ բնակարան ձեռք բերելու համար ստանում են 

անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և չափերով: Սույն 

մասով սահմանված բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք 

ունեցող չեն համարվում այն անձինք, որոնք զինծառայողի՝ 1-ին կամ 2-րդ 

խմբի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող 

ճանաչվելու կամ զոհվելու (մահանալու) օրվանից առաջ՝ հինգ տարվա 

ընթացքում, օտարել են սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող 

բնակելի տարածությունները կամ փոխել են սեփականության իրավունքով 

իրենց պատկանող բնակելի տարածությունների օգտագործման նպատակային 

նշանակությունը կամ զինծառայողի՝ 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամության 

զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող ճանաչվելու կամ զոհվելու 

(մահանալու) օրվա դրությամբ բնակվում են օրենքով սահմանված կարգով 

պետական գրանցում չստացած բնակելի տարածությունում կամ օրենքով 

սահմանված կարգով ժառանգության բացումից հետո բնակելի տարածության 

նկատմամբ ունեն ժառանգական իրավունք, սակայն չեն հրաժարվել իրենց 

հասանելիք բնակելի տարածության նկատմամբ ժառանգության իրավունքից: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված անձանց սեփականության 

իրավունքով անհատույց բնակարան հատկացնելիս կամ բնակարան ձեռք 

բերելու համար անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն 
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տրամադրելիս հաշվի են առնվում նաև նրանց ընտանիքի` սույն հոդվածի 3-

րդ մասում նշված պայմանները բավարարող հետևյալ անդամները` 

1) ամուսինը (կինը) և 18 տարին չլրացած երեխաները. 

2) անգործունակ ճանաչված կամ մինչև 23 տարեկան ուսանող կամ 18 

տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող 

զավակները, եթե հաշմանդամություն ունեցող են ճանաչվել մինչև իրենց 18 

տարին լրանալը. 

3) հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող 

նախկին զինծառայողի հետ նույն հասցեում հաշվառված ծնողները, իսկ 

զոհված (մահացած) զինծառայողի ծնողները՝ անկախ զինծառայողի զոհվելու 

(մահանալու) օրվա դրությամբ վերջինիս հետ համատեղ հաշվառված լինելու 

հանգամանքից. 

4) զինծառայողի, հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի 

իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողի, ինչպես նաև զոհված (մահացած) 

զինծառայողի խնամքի տակ գտնվող` 18 տարին չլրացած կամ անգործունակ 

ճանաչված կամ մինչև 23 տարեկան ուսանող կամ 18 տարեկան և դրանից 

բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող քույրը և եղբայրը, եթե 

հաշմանդամ են ճանաչվել մինչև իրենց 18 տարին լրանալը: Քույրը և եղբայրը 

համարվում են զինծառայողի, հաշմանդամության զինվորական 

կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողի, ինչպես նաև 

զոհված (մահացած) զինծառայողի խնամքի տակ գտնվող, եթե օրենքով 

սահմանված կարգով սահմանվել է խնամակալություն, և նրանց ծնողներն 

ունեն աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ 

աստիճանի սահմանափակում: 

5. Սույն հոդվածով սահմանված զինծառայողների բնակարանային 

ապահովությունն իրականացվում է յուրաքանչյուր տարվա Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեով համապատասխան պետական լիազոր 

մարմնին հատկացված միջոցների հաշվին: 

 

Հոդված 66. Զինծառայողների տրանսպորտային ապահովումը 

 

1. Զինծառայողները Արցախի Հանրապետության տարածքում օգտվում 

են քաղաքային ուղևորատար տրանսպորտի բոլոր տեսակներից, անկախ 

սեփականության ձևից (բացի տաքսիից), անվճար երթևեկելու իրավունքից: 

2. Զինծառայողների՝ Արցախի Հանրապետության տարածքում 

արձակուրդի անցկացման վայր մեկնելու և արձակուրդի վայրից 

վերադառնալու տրանսպորտային ծախսերը փոխհատուցվում են Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և պայմաններով: 

Սույն մասի համաձայն՝ փոխհատուցվում են նաև զինծառայողի ամուսնու 

(կնոջ) և 18 տարին չլրացած երեխաների` զինծառայողի հետ արձակուրդի 

անցկացման վայր մեկնելու և արձակուրդի վայրից վերադառնալու 

տրանսպորտային ծախսերը: 

 

Հոդված 67. Զինծառայողների՝ կրթություն ստանալու երաշխիքները 

 

1. Պետությունը երաշխավորում է ժամկետային պարտադիր 

զինվորական ծառայության ժամանակ ծառայողական 
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պարտականությունները կատարելիս 1-ին կամ  2-րդ խմբի 

հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին 

զինծառայողների, ինչպես նաև զոհված (մահացած) զինծառայողների մինչև 27 

տարեկան զավակների ընդունելությունը Արցախի Հանրապետության 

հավատարմագրված ուսումնական հաստատություններ` ընդհանուր 

մրցույթից դուրս, քննությունները դրական միավորներով հանձնելու դեպքում, 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

2. Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատու-

թյունների բակալավրիատի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում 

սովորող՝ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակում 

զինվորական ծառայության մեջ և պահեստազորում հաշվառված 

զինծառայողների զավակ ուսանողների ուսման վարձավճարը կարող է 

փոխհատուցվել Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների 

հաշվին՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանված կարգով:  

 

Հոդված 68. Զինծառայողներին տրվող դրամական աջակցությունը 

 

1. Զինծառայողի՝ ծառայողական պարտականությունները կատարելու 

ժամանակ կամ զինվորական ծառայության ընթացքում զոհվելու (մահանալու) 

դեպքում նրա ընտանիքին տրվում է դրամական աջակցություն՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և չափերով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դրամական աջակցություն 

ստանալու իրավունքը տարածվում է նաև հաշմանդամության զինվորական 

կենսաթոշակի իրավունք ունեցող զինծառայողների վրա՝ 

աշխատունակության կորստի չափին համամասնորեն, որը սահմանվում է 

տոկոսային հարաբերությամբ՝ զոհվելու (մահանալու) համապատասխան 

դեպքի համար նախատեսված աջակցության չափի նկատմամբ: 

3. Սույն հոդվածով սահմանված աջակցություն ստանալու իրավունքից 

չի օգտվում այն զինծառայողը, որի զոհվելը (մահանալը) կամ 

աշխատունակության կորուստը նրա կողմից կատարված կանխամտածված 

օրինազանցության հետևանք է: 

4. Սույն հոդվածի դրույթները չեն տարածվում «Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին 

կամ առողջությանը պատճառված  վնասների հատուցման մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերի վրա: 

 

Հոդված 69. Զինվորական ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) 

զինծառայողների հուղարկավորության հետ կապված ծախսերի հատուցումը 

 

1. Զինվորական ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) 

զինծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, 

տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերը 

հատուցվում են պետական բյուջեի հաշվին` Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով և չափերով: 

2. Հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող  

զինծառայողների (ինչպես նաև զինվորական ծառայությունից սահմանված 
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կարգով արձակված և հետագայում մահացած զինծառայողների, որոնց 

մահվան պատճառը զինվորական ծառայության ընթացքում ստացած 

հիվանդությունն է, վնասվածքը կամ խեղումը) մահվան դեպքում 

գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և 

տեղադրման հետ կապված ծախսերը հատուցվում են սույն հոդվածի 1-ին 

մասով սահմանված կարգով և չափերով: 

 

Հոդված 70. Զինծառայողների կենսաթոշակային ապահովությունը, 

զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների, առանձին 

կատեգորիաների անձանց ընտանիքների անդամների ամենամսյա 

պարգևավճարի իրավունքը 

 

1. Զինծառայողների կենսաթոշակային ապահովությունն 

իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով:  

2. Ամենամսյա պարգևավճարի իրավունք ունեն` 

1) զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեցող` 

ա. Հայրենական մեծ պատերազմում կամ այլ պետություններում 

մարտական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով, ինչպես նաև 

ծառայողական պարտականությունները կատարելիս կամ ծառայության 

ընթացքում հաշմանդամ դարձած զինծառայողները, 

բ. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, Արցախի 

Հանրապետության զինված ուժերում ծառայողական պարտականությունները 

կատարելիս կամ ծառայության ընթացքում հաշմանդամ դարձած զինծառա-

յողները, 

գ. Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցները կամ այլ պետություն-

ներում մարտական գործողությունների մասնակիցները, 

դ. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մասնակիցները, 

ե. Արցախի հերոսները, 

զ. «Մարտական խաչ» շքանշանով պարգևատրված զինծառայողները, 

է. Հայրենական մեծ պատերազմում, այլ պետություններում 

ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված 

զինծառայողների ընտանիքների անդամները, 

ը. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ 

ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված 

զինծառայողների ընտանիքների անդամները. 

2) մահացած զինծառայողների ընտանիքների այն անդամները, որոնք 

ստանում են տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ կամ 

հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակ կամ ծերության նպաստ 

կամ հաշմանդամության նպաստ և ունեն նաև կերակրողին կորցնելու 

դեպքում զինվորական կենսաթոշակի իրավունք. 

3) զոհված զինծառայողների ընտանիքների այն անդամները, որոնք 

ստանում են տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ կամ 

հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակ կամ ծերության նպաստ 

կամ հաշմանդամության նպաստ՝ անկախ կերակրողին կորցնելու դեպքում 

զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունենալու հանգամանքից. 

4) Հայրենական մեծ պատերազմում, այլ պետություններում, Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական 
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պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների 

ընտանիքների անդամները` անկախ կենսաթոշակ ստանալու իրավունք 

ունենալու հանգամանքից: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի «ա», «բ», «գ» և «դ» ենթակետերով 

միաժամանակ ամենամսյա պարգևավճարի իրավունք ունեցող անձին 

նշանակվում է ամենամսյա մեկ պարգևավճար` իր ընտրությամբ: 

4. Ամենամսյա պարգևավճարի իրավունք ունեն Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական 

կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս զոհված` 

հետմահու «Արցախի հերոս» Արցախի Հանրապետության բարձրագույն 

կոչում ստացած կամ «Մարտական խաչ» շքանշանով պարգևատրված անձի 

ընտանիքի անդամները: 

5. Զոհված` «Արցախի հերոս» Արցախի Հանրապետության բարձրագույն 

կոչում ստացած և «Մարտական խաչ» շքանշանով պարգևատրված, ինչպես 

նաև 1-ին աստիճանի «Մարտական խաչ» շքանշանով պարգևատրված և 2-րդ 

աստիճանի «Մարտական խաչ» շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքի 

անդամներին նշանակվում է մեկ պարգևավճար` իրենց ընտրությամբ: 

Ընտանիքի ամենամսյա պարգևավճարի իրավունք ունեցող անդամի 

պահանջով նրա բաժնեմասը վճարվում է առանձին` համամասնորեն: 

6. Սույն հոդվածի իմաստով՝ զոհվածի ընտանիքի անդամ են 

համարվում զոհվածի` 

1) ծնողները, ամուսինը. 

2) 18 տարին չլրացած երեխան (ուսումնական հաստատությունում 

սովորելու դեպքում` մինչև իր 23 տարին լրանալը). 

3) 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամ զավակը, եթե նա 

հաշմանդամ է ճանաչվել մինչև իր 18 տարին լրանալը և ունի աշխատանքային 

գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի 

սահմանափակում: 

7. Ամենամսյա պարգևավճարի չափերը, պարգևավճար նշանակելու և 

վճարելու կարգը, պարգևավճար նշանակելու համար անհրաժեշտ փաստա-

թղթերի ցանկը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

8. Սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերը չեն տարածվում «Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին 

կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքի համաձայն հատուցում ստանալու իրավունք 

ունեցող անձանց վրա: «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված 

վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 

համաձայն` հատուցման գումարի վճարումը դադարեցնելուց հետո սույն 

մասում նշված անձինք ձեռք են բերում սույն հոդվածով սահմանված 

պարգևավճարի իրավունք: 

  

Հոդված 71. Զինծառայողների լրացուցիչ երաշխիքները 

 

1. Սույն օրենքի 64-66-րդ հոդվածների համաձայն` զինծառայողներին և 

նրանց հավասարեցված անձանց մատուցված ծառայությունները կամ 

բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով ստացված եկամուտները եկամտային 



94 

 

հարկով հարկման նպատակով ընդունվում են որպես նվազեցվող 

եկամուտներ՝  «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով  սահմանված կարգով:  

2. Երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակի իրավունքով 

զինված ուժերից արձակված նախկին զինծառայողները պետության կողմից 

ֆինանսավորվող մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերում 

ընդգրկվում են առաջնահերթության կարգով: 

3. Սույն օրենքի համաձայն` պետական լիազոր մարմինների` 

սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող 

ստորաբաժանումները պարտավոր են զինծառայողների (նրանց 

հավասարեցված անձանց) ու նրանց ընտանիքների անդամների պահանջով 

նրանց ապահովել սույն օրենքով սահմանվող սոցիալական ապահովության 

իրավունքներից և երաշխիքներից օգտվելու համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերով: 

  

Հոդված 72. Զինծառայողները և զինծառայողներին հավասարեցված 

անձինք 

 

1. Սույն օրենքի 6-րդ բաժնի դրույթների կիրառման իմաստով՝ 

զինծառայողներ են համարվում Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության, ոստիկանության, ազգային անվտանգության, 

հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում 

համապատասխան ծառայության մեջ գտնվող անձինք: 

2. Զինծառայողներին հավասարեցված անձինք են` 

1) մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը վարժական հավաքների 

կանչված զինապարտները, ինչպես նաև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո 

պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում իրականացվող 

միջոցառումներին մասնակցող անձինք, որոնց վրա տարածվում են սույն 

օրենքի 64-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, 65-րդ հոդվածի  3-րդ  մասի, 66-րդ հոդվածի 

1-ին մասի, 68-րդ հոդվածի, 69-րդ հոդվածի և 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

դրույթները. 

2) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ  ունեցող անձինք, որոնց վրա 

տարածվում են սույն օրենքի 64-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասի, 65-րդ հոդվածի 

3-րդ մասի, 66-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 67-69-րդ հոդվածների և 71-րդ հոդվածի 

1-ին մասի դրույթները. 

3) Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

հարկադիր կատարողները, որոնց վրա տարածվում են սույն օրենքի 71-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի դրույթները. 

4) Արցախի Հանրապետության փրկարարական ծառայության ծառայող-

ները, որոնց վրա տարածվում են սույն օրենքի 64-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

դրույթները: 

3. Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցած 

անձանց մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ է տրվում 

Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

4. Սույն օրենքի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են զոհված 

(մահացած) զինծառայողների ընտանիքներին, տարածվում են նաև` 



95 

 

1) ծառայությունից սահմանված կարգով արձակվելուց հետո մահացած 

այն զինծառայողների ընտանիքների վրա, որոնց մահվան պատճառը 

ծառայության ընթացքում ստացած վնասվածքն է, խեղումը կամ առաջացած 

հիվանդությունը. 

2) ծառայողական պարտականությունները կատարելիս կամ Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների կամ 

հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահության կամ 

հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ անհայտ կորչելու հետևանքով 

դատական կարգով անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված անձանց 

ընտանիքների վրա: 

 

ԲԱԺԻՆ 7 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

ԳԼՈՒԽ 15 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հոդված 73. Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  

2. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելն օրենքով սահմանված կարգով 

պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տրված տարկետումները 

պահպանում են իրենց ուժը: 

3.  Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելն ասպիրանտուրայում կամ 

դատական դպրոցում ուսումը շարունակելու համար տարկետում ստացած 

անձանց վրա տարածվում են «Զինապարտության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-182 

օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին և 6-րդ մասերի և 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» 

կետի դրույթները, որոնք գործում են մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը 

ներառյալ և ուժը կորցրած են ճանաչվում 2021 թվականի հունվարի 1-ից: 

4. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելն ուսումնառության ընթացքում 

ռազմական պատրաստություն անցած և օրդինատուրայում ուսումը շարունա-

կելու համար տարկետում ստացած անձանց վրա տարածվում են 

«Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-113 օրենքի 31-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի դրույթները, որոնք գործում են մինչև 2020 

թվականի դեկտեմբերի  31-ը ներառյալ և ուժը կորցրած են ճանաչվում 2021 

թվականի հունվարի 1-ից:   

5. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը, «Զինծառայողների և նրանց 

ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի համաձայն, զինվորական 

ծառայության ընթացքում որպես բնակարանային պայմանների բարելավման 

կարիք ունեցող հաշվառված, սակայն սույն օրենքի 65-րդ հոդվածն ուժի մեջ 

մտնելու օրվա դրությամբ սեփականության իրավունքով անհատույց 

բնակարան չստացած զինծառայողների համար պահպանվում է Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին սեփականության 
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իրավունքով անհատույց բնակարան ստանալու իրավունքը: Սույն մասում 

նշված զինծառայողները կարող են սույն օրենքի 65-րդ հոդվածն ուժի մեջ 

մտնելու օրվանից հետո հրաժարվել սույն մասով սահմանված իրավունքից և 

օգտվել սույն օրենքի 65-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված 

նպատակային ծրագրերից: 

6. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը, «Զինծառայողների և նրանց 

ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի համաձայն, զինվորական 

ծառայության ընթացքում որպես բնակարանային պայմանների բարելավման 

կարիք ունեցող հաշվառված, սակայն զինվորական ծառայության ընթացքում 

սեփականության իրավունքով անհատույց բնակարան չստացած և 

առողջության կամ տարիքի կամ երկարամյա ծառայության զինվորական 

կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ զինվորական ծառայությունից 

սահմանված կարգով արձակված նախկին զինծառայողների համար 

պահպանվում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների 

հաշվին սեփականության իրավունքով անհատույց բնակարան ստանալու 

իրավունքը: 

7. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 

«Զինապարտության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 

թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-182 օրենքը, բացառությամբ 11-րդ հոդվածի 1-

ին և 6-րդ մասերի և 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետի, «Զինվորական 

ծառայություն անցնելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-113 օրենքը, բացառությամբ 31-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 2-րդ կետի և «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների 

սոցիալական ապահովության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-42 օրենքը: 

8. Սույն օրենքի ընդունումից բխող իրավական ակտերը ենթակա են 

ընդունման սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-51-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                   հոկտեմբերի 31-ին 

 
ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

ԳԼՈՒԽ 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

 

1. Սույն օրենքը կարգավորում է Արցախի Հանրապետությունում 

աղբահանության և սանիտարական մաքրման հետ կապված 

հարաբերությունները, սահմանում է աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները, աղբահանության 

վճարը, դրա դրույքաչափերը, վճարողների շրջանակը, նրանց իրավունքները 

և պարտականությունները, վճարման կարգը, պատասխանատվությունը 

չվճարելու, պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 

կատարելու համար, տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

լիազորությունների իրականացման կարգը աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման կազմակերպման բնագավառներում: 

2. Բացառությամբ սույն օրենքով ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերի, 

սույն օրենքը չի կարգավորում վտանգավոր թափոնների հետ կապված 

հարաբերությունները: 

 

Հոդված 2.  Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

կազմակերպման իրավական կարգավորումը 

 

1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ, սույն օրենքով, «Տեղական ինքնակառավարման 

մասին», «Թափոնների մասին» և «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով և իրավական այլ 

ակտերով: 

 

Հոդված 3. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 

 

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացու-

թյունները. 

1) աղբահանություն ` բնակավայրերում գոյացող աղբի հավաքում, 

պահում, փոխադրում և տեղադրում աղբավայրում. 

2) աղբ` կենցաղային աղբ, ոչ կենցաղային աղբ և խոշոր եզրաչափերի 

աղբ. 
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ա. կենցաղային աղբ ` «Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի համաձայն` մարդու կողմից սպառման և (կամ) 

կենսագործունեության  հետևանքով առաջացող  թափոնները٫  

բ. ոչ կենցաղային աղբ ` 

- արտադրական աղբ ` արտադրության և արտադրական և (կամ) 

սպառման թափոններ, որոնք առաջանում են իրավաբանական անձանց և 

անհատ ձեռնարկատերերի գործունեության ընթացքում, 

- շինարարական աղբ ` քաղաքաշինական գործունեության ընթացքում 

առաջացող, շինարարական վերանորոգման, շենքերի վերակառուցումից և 

քանդումից առաջացող թափոններ٫  

գ. խոշոր եզրաչափերի աղբ ` մարդու կենսագործունեության  

հետևանքով կամ իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի 

գործունեության ընթացքում առաջացող արտադրության և սպառման 

թափոններ, որոնք, հաշվի առնելով դրանց ֆիզիկական հատկությունները 

(ներառյալ` չափը, ծավալը կամ քաշը), անհնար է հավաքել, պահել կամ 

փոխադրել կենցաղային աղբի համար նախատեսված` սովորաբար կիրառվող 

տեխնիկական միջոցներով. 

3) սանիտարական մաքրում ` համայնքի ընդհանուր օգտագործման 

տարածքների (փողոցների, այգիների, պուրակների, հրապարակների, 

բակերի, մայթերի, անցումների, կամուրջների, սիզամարգերի, լողափերի և 

ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքների) մաքրումը աղբից, 

տերևակույտերից, փոշուց, կենդանիների դիակներից և փողոցների երթևեկելի 

մասերի ջրում-լվացումը, փողոցների, կամուրջների, անցումների և մայթերի` 

ձյունից և սառույցից մաքրումը, համայնքի ընդհանուր օգտագործման համար 

տեղադրված աղբամանների սպասարկումը. 

4) օպերատոր ` համայնքին աղբահանության և (կամ) սանիտարական 

մաքրման ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն 

(կազմակերպություններ) կամ անհատ ձեռնարկատեր (անհատ 

ձեռնարկատերեր): 

2. Այն հասկացությունները, որոնք սահմանված չեն սույն օրենքով, ունեն 

«Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված հասկացությունների իմաստը: 

 

Հոդված 4. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման հիմնական 

նպատակները և գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները 

 

1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման հիմնական 

նպատակները և գործընթացի կազմակերպման սկզբունքներն են` 

1) մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական 

(վտանգավոր) ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը. 

2) բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ 

պայմանների ապահովումը. 

3) տարածքների  աղտոտման,  աղբակույտերի  առաջացման 

անթույլատրելիությունը և տարածքների մաքրումը աղբից. 

4) աղբահանության և սանիտարական մաքրման պարտադիր և  

պարբերաբար իրականացումը սույն օրենքով նախատեսված սանիտարական 

մաքրման սխեմային համապատասխան. 
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5) աղբահանության վճարովի լինելը. 

6) օգտահանման ենթակա թափոնների տեսակավորման, օգտագործման 

ու վերամշակման համար պայմանների ստեղծումը և աղբավայրերում 

տեղադրվող թափոնների ծավալների նվազեցումը. 

7) աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ տեղեկատ-

վության մատչելիության և հանրային իրազեկվածության ապահովումը 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից. 

8) աղբահանության  և սանիտարական մաքրման աշխատանքների 

մեքենայացումը. 

9) ոլորտում միջհամայնքային համագործակցությունը. 

10) համայնքային բյուջեի հաշվին սանիտարական մաքրման 

աշխատանքների իրականացումը:  

 

Հոդված 5. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում 

Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորությունները 

 

1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում Արցախի 

Հանրապետության կառավարության իրավասություններն են` 

1) աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում պետական 

քաղաքականության մշակումը և իրականացման համակարգումը. 

2) աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում պետական 

կառավարման մարմինների գործունեության համակարգումը. 

3) աղբահանության ժամանակակից տեխնոլոգիաների, թափոնների 

հավաքման, տեսակավորման, տեղափոխման, պահպանման, անվտանգ 

հեռացման մեխանիզմների ներդրումը. 

4) օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ:  

 

Հոդված 6. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում 

պետական կառավարման լիազորված մարմնի լիազորությունները 

 

1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ոլորտում պետական 

կառավարման լիազորված մարմնի իրավասություններն են` 

1) մասնակցությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման  

ոլորտում պետական քաղաքականության ձևավորմանը. 

2) աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ոլորտում տարածքային 

նշանակության նպատակային ծրագրերի կազմումը. 

3)  աղբահանության ծառայությունների բարելավմանն ուղղված 

ծրագրերի մշակումը և համակարգումը. 

4) աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ոլորտը կարգավորող 

իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը. 

5) չհսկվող և չարտոնագրված աղբավայրերի վերացման  (լիկվիդացման) 

աշխատանքների համակարգումը. 

6) կոշտ կենցաղային թափոնների գործածության ոլորտում միջազգային 

համագործակցության մասնակցությունը. 

7) օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

 

Հոդված 7. Աղբահանության վճարը 



100 

 

  

1.  Աղբահանության վճարը սույն օրենքով նախատեսված՝ վճարողների 

կողմից աղբահանության դիմաց սույն օրենքով սահմանված կարգով և սույն 

օրենքով սահմանված դրույքաչափերի սահմաններում համայնքի ավագանու 

կողմից սահմանված չափով համայնքի բյուջե կամ արտաբյուջե գանձվող 

պարտադիր գանձույթ  է: 

 

Հոդված 8. Աղբահանության վճար վճարողների շրջանակը 

 

1. Աղբահանության վճար վճարողներ են համայնքի վարչական 

տարածքում անշարժ գույքի, այդ թվում` բնակելի շինության սեփականատեր 

համարվող կամ որևէ այլ իրավունքով այդ գույքը տիրապետող կամ 

օգտագործող ֆիզիկական անձինք (ներառյալ` անհատ ձեռնարկատերը և 

արտոնագրային վճար վճարողը), իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, իսկ պետական 

կամ համայնքային սեփականություն համարվող անշարժ գույքը 

վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հիմքով քաղաքացու կամ 

իրավաբանական անձի կողմից տիրապետման դեպքում` վարձակալը, 

անհատույց օգտագործողը: 

2. Եթե միևնույն գույքի նկատմամբ սույն օրենքի իմաստով 

աղբահանության վճար վճարող են համարվում մեկից ավելի անձինք, ապա 

աղբահանության վճարի գծով սույն օրենքով սահմանված 

պարտավորությունների համար նրանք կրում են համապարտ 

պատասխանատվություն: 

3.  Շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբ առաջացնողները ազատվում 

են աղբահանության վճարից, եթե նշված աղբը փոխադրվում և տեղադրվում է 

սեփական միջոցներով` սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասով 

նախատեսված թույլտվության հիման վրա կամ նույն հոդվածի 3-րդ մասով 

նախատեսված անձանց հետ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքված 

պայմանագրի հիման վրա: 

4. Համայնքի ավագանին կարող է սահմանել աղբահանության վճարի 

արտոնություններ առանձին կատեգորիայի անձանց համար: Համայնքի 

ավագանու կողմից անհատական արտոնություններ սահմանելն արգելվում է: 

 

Հոդված 9. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

աշխատանքների ֆինանսավորումը 

 

1. Համայնքի տարածքում իրականացված աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման աշխատանքները ֆինանսավորվում են համայնքի 

բյուջեից` առանձին ծախսային ծրագրով (ծրագրերով) կամ արտաբյուջետային 

հաշվից: 

 

Հոդված 10. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

աշխատանքներ իրականացնողը 

 

1. Համայնքի ավագանու որոշմամբ աղբահանության և սանիտարական 

մաքրման աշխատանքները համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին 
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իրականացնում են անմիջականորեն համայնքային հիմնարկները  կամ 

համայնքի կարիքների համար գնումների մասին օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով ընտրված օպերատորը: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված  անձինք  կարող են  

իրականացնել խոշոր եզրաչափերի աղբի հավաքումը և փոխադրումը` տվյալ 

համայնքի ավագանու  հաստատած  դրույքաչափերին համապատասխան: 

3. Իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը, համայնքի 

ավագանու  սահմանած պահանջներին համապատասխան, կարող է 

իրականացնել  շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքումը և 

փոխադրումը սույն հոդվածով նախատեսված` աղբի հավաքման և 

փոխադրման թույլտվության հիման վրա: 

4. Աղբի հավաքման և փոխադրման թույլտվություններ կարող են 

տրամադրվել նաև շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի աղբահանության 

վճար վճարողներին՝ աղբն ինքնուրույն հավաքելու և փոխադրելու համար: 

5. Աղբի հավաքման և փոխադրման թույլտվությունը տրամադրում է 

համայնքի ղեկավարը համայնքի ավագանու  հաստատած պայմաններով և 

կարգով: 

6. Աղբի հավաքման և փոխադրման թույլտվության տրամադրման 

պայմանները և կարգը պետք է  ուղղված լինեն սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով 

նախատեսված նպատակներին և սկզբունքներին,  ինչպես նաև սույն օրենքի 

12-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված  ժամանակացույցին 

համապատասխան աղբահանության իրականացման ապահովմանը: 

7. Աղբի հավաքման և փոխադրման թույլտվությունները տրամադրվում 

են կոնկրետ աղբահանության վճար վճարողների քանակի համար՝ վճարովի 

հիմունքներով: Թույլտվությունների համար վճարների դրույքաչափերը 

սահմանում է ավագանին, որոնք, սակայն, չեն կարող գերազանցել 

համապատասխան աղբահանության վճար վճարողի կողմից սույն օրենքի 16-

րդ հոդվածով նախատեսված հաշվարկվելիք դրույքաչափերի 20 տոկոսը:  

 

ԳԼՈՒԽ 2 

ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆԸ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 

Հոդված 11. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջները 

 

1. Աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը պարտադիր և 

պարբերաբար իրականացվող աշխատանքներ են` օրենսդրությամբ 

սահմանված սանիտարահիգիենիկ կանոնների և նորմերի պահանջների 

պահպանմամբ: 

 

Հոդված 12. Աղբի հավաքմանը և պահմանը ներկայացվող պահանջները 

 

1. Կենցաղային աղբը հավաքվում և (կամ) պահվում է համայնքի 

ընդհանուր օգտագործման տարածքների` այդ նպատակով հատուկ 

սահմանված կամ նախատեսված տեղերում  և համայնքի կամ օպերատորի 

տրամադրած տարողություններում` աղբամաններում կամ կոնտեյներներում, 
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աղբախցերում` սահմանված  սանիտարահիգիենիկ կանոնների և նորմերի 

պահանջների պահպանմամբ: 

2. Համայնքի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում առաջացող աղբի 

համար համայնքը կամ օպերատորը տեղադրում է աղբամաններ կամ 

կոնտեյներներ` սանիտարահիգիենիկ կանոններին և նորմերին, ինչպես նաև  

սանիտարական սխեմային համապատասխան: 

3. Ոչ կենցաղային աղբը, ինչպես նաև խոշոր եզրաչափերով աղբը 

հավաքվում և պահվում է աղբահանության վճար վճարողների  ձեռք բերած 

կամ համայնքի կամ օպերատորի կամ սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասով նախատեսված անձանց  տրամադրած և դրանց համար նախատեսված 

աղբամաններում կամ կոնտեյներներում, որոնք տեղադրվում են 

աղբահանության  վճար վճարողների համապատասխան տարածքներում, եթե 

այլ բան չի սահմանել համայնքի ավագանին: Ընդ որում, համայնքը կամ 

օպերատորը աղբամանները կամ կոնտեյներները աղբահանության համար 

վճարողների պահանջով կարող է տրամադրել վարձակալության 

հիմունքներով: 

4. Աղբահանության իրականացման կարգը, այդ թվում` աղբահանության 

իրականացման ժամանակացույցը, աղբամանների կամ կոնտեյներների 

տեղադրման վայրերը, դրանց տեսակները և քանակը համայնքի ղեկավարի 

ներկայացմամբ հաստատում է համայնքի ավագանին` պահպանելով 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

սանիտարահիգիենիկ կանոնները և նորմերի պահանջները: Ընդ որում, աղբը 

պետք է փոխադրվի մինչև կոնտեյներների ամբողջությամբ լցվելը: 

5. Արգելվում է աղբը պահել և թափել դրա համար չսահմանված կամ 

չնախատեսված վայրերում: 

 

Հոդված 13. Աղբի փոխադրմանը ներկայացվող պահանջները 

 

1. Աղբի փոխադրման իրականացումը պետք է կազմակերպվի` 

նվազագույնի հասցնելով շրջակա միջավայրի աղտոտումը: 

 

Հոդված 14. Աղբի տեղադրմանը ներկայացվող պահանջները 

 

1. Աղբը տեղադրվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտոնա-

գրված աղբավայրերում կամ ենթարկվում է վերամշակման: 

2. Աղբավայրերում աղբի տեղադրումն իրականացվում է աղբավայրերի 

շահագործման և սանիտարահիգիենիկ կանոնների պահանջների 

պահպանմամբ: 

3. Արգելվում է աղբի տեղադրումը դրա համար չնախատեսված 

վայրերում: 

 

Հոդված 15. Սանիտարական մաքրման սխեմային ներկայացվող 

պահանջները 

 

1. Սանիտարական մաքրման սխեման պարունակում է հետևյալ 

հիմնական տարրերը`  

1) համայնքում առաջացող աղբի ծավալների մոտավոր հաշվարկը.  
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2) սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքները.  

3) սանիտարական մաքրման աշխատանքների ծավալները.  

4) աղբի հավաքման, պահման, փոխադրման, տեղադրման, 

տեսակավորման և վնասազերծման ձևերն ու մեթոդները.  

5) անհրաժեշտ մեքենա-մեխանիզմներին ներկայացվող պահանջները.  

6) սանիտարական մաքրման ենթակա հուշարձանների տեղակայումը: 

2. Սանիտարական մաքրման սխեման հաստատում է համայնքի 

ավագանին:  

  

ԳԼՈՒԽ 3 

ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԻՄՔԸ, ԴՐԱ 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ,  ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Հոդված 16. Աղբահանության վճարի դրույքաչափը 

 

1. Բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում և (կամ) շինություն-

ներում կոշտ կենցաղային թափոնների համար աղբահանության վճարը 

սահմանվում է. 

1) ըստ հաշվառված անձանց քանակի՝ համայնքում անձնագրային 

հաշվառման կանոններով ըստ հասցեի հաշվառում ունեցող և (կամ) բնակվող 

յուրաքանչյուր բնակչի համար՝ ամսական հիսունից մինչև չորս հարյուր ՀՀ 

դրամ, կամ 

2) ըստ բնակելի շինության կամ բնակարանի ընդհանուր մակերեսի՝ մեկ 

քառակուսի մետր մակերեսի համար` հինգից մինչև քսանհինգ ՀՀ դրամ: 

2. Ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում և (կամ) 

շինություններում, այդ թվում` հասարակական և արտադրական շենքերում և 

(կամ) շինություններում աղբահանության վճարը սահմանվում է ըստ 

շինության ընդհանուր մակերեսի՝ հետևյալ դրույքաչափերով. 

1) առևտրի (այդ թվում` շուկաների), հանրային սննդի և բնակչության 

սպա-սարկման այլ ծառայություններ իրականացնող շինությունների մասով՝ 

մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար՝ հիսունից մինչև հարյուր ՀՀ դրամ. 

2) հյուրանոցների և հյուրանոցային տնտեսության ծառայություններ, 

ինչպես նաև այլ  գործունեություն իրականացնող հասարակական 

շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար` քսանից 

մինչև հիսուն ՀՀ դրամ. 

3) արտադրական, արդյունաբերական և գրասենյակային նշանակության 

շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար` հինգից 

մինչև տասնհինգ ՀՀ դրամ. 

4) կրթական, մշակութային, առողջապահական, սպորտային, 

գիտահետազոտական և նմանատիպ այլ հասարակական շինությունների 

մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար՝ երեքից մինչև տասնհինգ 

դրամ. 

5) շինություններում, որտեղ իրականացվում է մեկից ավելի 

առանձնացված  տնտեսական գործունեություն, աղբահանության վճարն 

ամբողջությամբ հաշվարկվում է առավել բարձր դրույքաչափով: 

3. Ոչ կենցաղային աղբի համար աղբահանության վճարը սահմանվում է` 
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1) ըստ ծավալի՝ մեկ խորանարդ մետր աղբի համար՝  երեք հազար ՀՀ 

դրամ, կամ 

2) ըստ զանգվածի՝ մեկ տոննա աղբի համար՝ տասը հազար ՀՀ դրամ: 

4. Աղբահանության վճար սահմանելու համար կիրառվող մեթոդները և 

աղբահանության վճարի դրույքաչափերը յուրաքանչյուր համայնքի համար 

սահմանվում են համայնքի ավագանու կողմից օրենքով սահմանված կարգով` 

սույն հոդվածի 1-ից  3-րդ  մասերով սահմանված դրույքաչափերի 

սահմաններում: 

5. Աղբի տարբեր տեսակների համար կարող են սահմանվել սույն 

հոդվածի 1-ից  3-րդ մասերով սահմանված դրույքաչափեր՝ հաշվի առնելով 

աղբի գոյացման վայրի (անշարժ գույքի) նպատակային կամ գործառնական 

նշանակությունը: 

 

Հոդված 17. Աղբահանության վճարի հաշվարկման կարգը 

 

1. Աղբահանության վճարի հաշվարկման հաշվետու 

ժամանակահատվածը  օրացուցային ամիսն է: 

2. Անշարժ գույքի սեփականատիրոջ` ցանկացած հիմքով փոփոխության 

դեպքում նոր սեփականատիրոջն է անցնում աղբահանության վճարի գծով 

նախկին սեփականատիրոջ չկատարած պարտավորությունը կամ գերավճարի 

իրավունքը: 

3. Պետական կամ համայնքային սեփականություն համարվող անշարժ 

գույքի վարձակալի կամ անհատույց օգտագործողի` աղբահանության վճարի 

գծով պարտավորությունները փոխանցվում են համապատասխանաբար 

պետությանը կամ համայնքին, եթե այլ բան նախատեսված չէ նոր վարձակալի 

կամ անհատույց օգտագործողի հետ կնքված գործարքով: 

4. Աղբահանության վճար վճարողի պարտավորությունը դադարում է 

դրամական միջոցների վճարմամբ կամ ֆիզիկական անձ համարվող վճարողի 

մահվամբ, եթե` 

1)  վճարողի անշարժ գույքն անժառանգ ճանաչվելու հիմքով փոխանցվել 

է համայնքին ի սեփականություն. 

2) պետական կամ համայնքային սեփականություն համարվող անշարժ 

գույքի վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման` մահացածի 

իրավունքը այլ անձի չի փոխանցվել: 

 

Հոդված 18. Աղբահանության վճարը հաշվարկողի կողմից սխալ հաշվար-

կվելու դեպքում պակաս վճարված աղբահանության վճարի գումարների 

վերահաշվարկումն ու վճարումը 

 

1. Աղբահանության վճարը հաշվարկողի կողմից սխալ հաշվարկվելու 

դեպքում պակաս վճարված աղբահանության վճարի` գրավոր տեղեկացնելու 

օրվա դրությամբ հաշվարկված` 

1) գումարները վճարում է աղբահանության վճար վճարողը` դրանց 

վճարման ժամկետից անցած ամբողջ ժամանակահատվածի համար, բայց ոչ 

ավելի, քան երեք տարվա համար, եթե սխալ հաշվարկի համար պատճառ են 

դարձել աղբահանության վճար վճարողի ներկայացրած կեղծ տվյալները. 
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2) գումարների վճարումն ուշացնելու համար հաշվարկված տույժերը 

վճարում է հաշվարկող մարմինը, բացառությամբ սույն մասի 3-րդ կետում 

նշված դեպքերի. 

3) գումարների վճարումն ուշացնելու տույժեր չեն հաշվարկվում, եթե 

հաշվարկող մարմինը տեղական ինքնակառավարման մարմինն է. 

4) սույն մասի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված գումարները ներառվում են և 

ենթակա են վճարման ընթացիկ ամսվա վճարի հետ: Աղբահանության վճար 

վճարողի կամ հաշվարկող մարմնի դիմումի առկայությամբ դիմումատուի  

հետ համայնքի ղեկավարը կարող է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

կազմել վճարման ժամանակացույց, որով սույն կետում նշված գումարների 

մարման ժամկետը կարող է սահմանվել ժամանակացույցի կնքման օրվանից 

առավելագույնը 6 ամիս: Սահմանված ժամանակացույցի` աղբահանության 

վճար վճարողի կողմից առաջին իսկ խախտման դեպքում կիրառվում են սույն 

օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված տույժերը: 

 

Հոդված 19. Աղբահանության վճարի գերավճարները 

 

1. Աղբահանության վճարի ավել մուծված գումարները (ներառյալ` 

աղբահանության վճարը հաշվարկողի կողմից սխալ հաշվարկվելու դեպքում 

ավել վճարված գումարները) հաշվարկվում են որպես կանխավճար, կամ այդ 

վճարը վճարողի դիմումի հիման վրա ենթակա է համայնքի կողմից 

վերադարձման` դիմումը տալուն հաջորդող 30 օրվա ընթացքում, անկախ 

օպերատորի հետ պայմանագրի լուծման հանգամանքից: 

 

Հոդված 20. Աղբահանության վճարի վճարման կարգը 

 

1. Յուրաքանչյուր ամսվա համար աղբահանության վճարը պետք է 

վճարվի կանխիկ կամ անկանխիկ` մինչև հաջորդող ամսվա 15-ը ներառյալ: 

2. Աղբահանության վճարի դրույքաչափի կամ դրա տեսակի փոփոխման 

դեպքում աղբահանության վճար հաշվարկողը մինչև հաջորդող ամսվա 10-ը 

ներառյալ աղբահանության վճար վճարողներին իրազեկում է հաշվարկված 

վճարի չափի մասին: 

 

Հոդված 21. Աղբահանության վճար վճարողներին հաշվառողները, 

աղբահանության վճարը հաշվարկողները և աղբահանության վճարի 

գանձումը 

 

1. Աղբահանության վճար վճարողների հաշվառումը, աղբահանության 

վճարը հաշվարկելը, ինչպես նաև այդ վճարի գանձման և համայնքի բյուջե 

փոխանցման իրականացումը ապահովում է համայնքի ղեկավարը: 

2. Աղբահանության վճար վճարողների հաշվառումը, աղբահանության 

վճարը հաշվարկելը, ինչպես նաև այդ վճարի գանձումը (մուտքագրումը) 

համայնքի բյուջե կամ արտաբյուջետային հաշիվ՝ համայնքի ղեկավարի 

ներկայացմամբ և համայնքի ավագանու կողմից կարող են վերապահվել 

օպերատորին կամ այլ կազմակերպությանը (կազմակերպություններին): 

3. Աղբահանության վճար վճարողների հաշվառումը, աղբահանության 

վճարի հաշվարկումը, ինչպես նաև այդ վճարի գանձումը օպերատորի կամ այլ 
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կազմակերպության կողմից իրականացվելու դեպքում օպերատորը կամ 

տվյալ կազմակերպությունը համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում 

ամսական տեղեկատվություն` հաշվետու ժամանակաշրջանում իր կողմից 

աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի 

հաշվարկման, ինչպես նաև այդ վճարի գանձման գործառույթների 

իրականացման արդյունքների (հաշվետվություն) վերաբերյալ: 

4. Աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման կարգը սահմանում է 

համայնքի ավագանին: 

5. Աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության 

վճարի հաշվարկման, ինչպես նաև այդ վճարի գանձման կարգի պահպանման 

նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է համայնքի ղեկավարը: 

 

ԳԼՈՒԽ 4 

ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ,    

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հոդված 22. Աղբահանության վճար վճարողների հիմնական 

իրավունքները և պարտականությունները 

 

1. Աղբահանության վճար վճարողների հիմնական իրավունքներն են` 

1) ինքնուրույն հաշվարկել իրենց կողմից կատարվող վճարի չափը և 

uտուգել դրա համապատաuխանությունը կատարված հաշվարկների հետ. 

2) ծանոթանալ իրենց կողմից կատարվող վճարի չափին և 

հաշվարկներին, ինչպեu նաև տեղեկություններ uտանալ իրենց կատարած 

վճարումների մաuին. 

3) oրենքով uահմանված կարգով բողոքարկել աղբահանության վճար  

վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման, ինչպես 

նաև այդ վճարի գանձման իրենց վերաբերող գործողությունները. 

4) համայնքից, օպերատորից կամ կազմակերպությունից պահանջել 

աղբահանությունը կազմակերպողի պարտավորությունների ոչ պատշաճ 

կատարելու հետևանքով  սեփական միջոցների հաշվին կատարած աղբահա-

նության ծախսերի հատուցում: 

2. Աղբահանության վճար վճարողները պարտավոր են` 

1) սույն օրենքով սահմանված ժամկետում և սահմանված դրույքաչափով 

վճարել աղբահանության վճարը. 

2) խոշոր եզրաչափի աղբի գոյացման դեպքում պատվիրել նշված աղբի` 

համապատասխան կոնտեյներով փոխադրումը. 

3) աղբը պահել և թափել դրա համար սահմանված կամ նախատեսված 

վայրերում: 

 

Հոդված 23. Պատասխանատվությունը սույն օրենքը խախտելու համար 

 

1. Աղբահանության վճարի վճարումը սույն օրենքով սահմանված 

ժամկետից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 

աղբահանության վճար վճարողը, իսկ սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

2-րդ կետով նախատեսված դեպքում աղբահանության վճար հաշվարկողը 

վճարում է տույժ` ժամանակին չմուծված աղբահանության վճարի գումարի 
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0.075 տոկոսի չափով, դրանց վճարման ժամկետից անցած ամբողջ 

ժամանակաշրջանի համար, բայց ոչ ավելի, քան 365 օրվա համար: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված տույժերը հաշվարկվում և 

հաշվառվում (գանձվում) են աղբահանության վճարի վճարման ժամկետին 

հաջորդող ամսվա 1-ից: 

3. Օպերատորը օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն է 

կրում  իր պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման 

համար` համայնքի բյուջե վճարելով տուգանք` չկատարված կամ ոչ պատշաճ 

կատարված աղբահանության յուրաքանչյուր դեպքի համար` հիսուն հազար 

դրամի չափով, եթե օպերատորի և  համայնքի միջև կնքված պայմանագրով 

ավելի մեծ տուգանք սահմանված չէ: 

Տուգանքի վճարումն օպերատորին չի ազատում չկատարված կամ ոչ 

պատշաճ կատարված պարտավորության կատարումից: Օպերատորի 

պարտավորությունների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունն 

իրականացնում է համայնքի ղեկավարը կամ նրա լիազորած անձը (մարմինը): 

4. Սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ և  4-րդ մասերով նախատեսված 

անձինք համայնքի ղեկավարի որոշմամբ կարող են զրկվել աղբի հավաքման և 

փոխադրման թույլտվությունից սույն օրենքով նախատեսված` աղբի 

հավաքմանը կամ փոխադրմանը ներկայացվող պահանջները մեկ տարվա 

ընթացքում երկու և ավելի անգամ խախտելու դեպքում: 

 

ԳԼՈՒԽ 5 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ 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 մտնելուց հետո համայնքի ու աղբահանություն և 

(կամ) սանիտարական մաքրման աշխատանքներ իրականացնող համապա-

տասխան կազմակերպությունների միջև կնքված պայմանագրերը գործում են, 

կամ դրանց գործողությունը կարող է երկարաձգվել, ինչպես նաև համանման 

պայմանագրեր կարող են կնքվել մինչև սույն օրենքով սահմանված 

պայմաններին ու պահանջներին համապատասխան օպերատորի հետ 

կնքված պայմանագրով նախատեսված օպերատորի կողմից 

պարտավորությունների կատարման ժամկետի սկիզբը: 

3. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո` վեցամսյա ժամկետում, 

համայնքի ավագանին սահմանում է աղբահանության դրույքաչափերը, ընդ 

որում` աղբահանության վճարը հաշվարկվում է աղբահանության 

դրույքաչափը սահմանելուն հաջորդող ամսվանից և գանձվում է սույն 

օրենքով սահմանված կարգով: 

4. Գյուղական համայնքների մասով սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 173-րդ հոդվածով 

նախատեսված օրենսդրական կարգավորումներն ուժի մեջ մտնելուց վեց 

ամիս հետո: 

5. Սույն օրենքի ընդունումը պետության համար չի առաջացնում 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 
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Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 

փոխհատուցման պարտավորություն: 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-52-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                               հոկտեմբերի 31-ին 

 

 

«ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան 2005 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-198 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 4-րդ 

հոդվածի` 

1) 1-ին պարբերությունից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերություն`  

 «կոշտ կենցաղային թափոններ` սպառման թափոնների տեսակներ, 

որոնք առաջանում են բնակելի տարածքներում ֆիզիկական անձանց կողմից 

սպառման ընթացքում, ինչպես նաև ապրանքներ, որոնք անձնական և 

կենցաղային կարիքների բավարարման նպատակով բնակելի տարածքներում 

ֆիզիկական անձանց կողմից օգտագործման ընթացքում կորցրել են իրենց 

սպառողական հատկությունները: Կոշտ կենցաղային թափոններին են 

պատկանում նաև այն թափոնները, որոնք առաջանում են իրավաբանական 

անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի գործունեության ընթացքում և կազմով 

նման են բնակելի տարածքներում ֆիզիկական անձանց կողմից սպառման 

ընթացքում առաջացող թափոններին:». 

2) 4-րդ պարբերության «փոխադրմանը,» բառից հետո լրացնել «տեղադր-

մանը,» բառը. 

3) 16-րդ պարբերության «տեղաբաշխման տեղեր,» բառերից հետո լրացնել 

«փոխաբեռնման կայաններ,» բառերը: 
 

 

Հոդված 2. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդա-

կությամբ «ե» կետով. 

«ե) աջակցում է համայնքում սպառման թափոնների տեսակավորված 

հավաքման համակարգի ներդրմանը:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-53-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                   հոկտեմբերի 31-

ին 

 

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ  

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի (այսու-

հետ` Օրենք) 17-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

19.1-ին կետով. 

«19.1) իրականացնում է «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով նախատեսված այլ լիազորու-

թյուններ.»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետը «աղբահանու-

թյունը» բառից հետո լրացնել «և սանիտարական մաքրումը, ինչպես նաև իրա-

կանացնում է «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ» 

բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 60-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասը «աղբահանության» բառից հետո լրացնել «և սանիտարական 

մաքրման կազմակերպման» բառերով. 

2) 5-րդ մասը «կազմակերպությունը» բառից հետո լրացնել «, բացառու-

թյամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի» բառերով: 

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

            

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-54-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                   հոկտեմբերի 31-

ին 

 

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

 ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

 ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Լեռնային Ղարա-

բաղի Հանրապետության 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-38 օրենքի 8-րդ 

հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «դ» և «ե» ենթակետերով. 

«դ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից աղբահանու-

թյունը կազմակերպելու համար` աղբահանության վճար. 

ե) շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքման և փոխադրման 

համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տրամադրվող 

թույլտվության վճար:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

  
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

                 

     
2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-55-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                   հոկտեմբերի 31-

ին 

 

 

«ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

 ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

 

Հոդված 1. «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի  մայիսի 21-ի ՀՕ-47 օրենքի 22-

րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» ենթակետը «որոշված այլ վճարներ» բառերից 

հետո լրացնել «, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված դեպքերում իրականա-

ցնում է անձանց պարտադիր վճարների գանձման հետ կապված լիազորու-

թյուններ» բառերով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-56-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                  հոկտեմբերի 31-ին 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2012 թվականի 

մարտի 29-ի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգր-

քի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 1-ին հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբա-

գրությամբ. 

«1. Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 16-րդ հոդվածի 

համաձայն` ընտանիքը՝ որպես հասարակության բնական և հիմնական բջիջ, 

բնակչության պահպանման և վերարտադրման հիմք, ինչպես նաև մայրու-

թյունը և մանկությունը պետության հատուկ պաշտպանության և հովանա-

վորության ներքո են:». 

2) 5-րդ մասը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«5. Ամուսնանալիս և ընտանեկան հարաբերություններում արգելվում է 

ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական 

հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ 

հայացքներից, ազգային փոքրամասնության պատկանելությունից, գույքային 

վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից, անձնական կամ 

սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից կախված խտրականությունը:». 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-8-րդ մասեր. 

«6. Ամուսնանալու ազատությունը կարող է սահմանափակվել միայն 

սույն օրենսգրքով սահմանված դեպքերում առողջության և բարոյականության 

պաշտպանության նպատակով: 

7. Երեխայի նկատմամբ իրականացվող ցանկացած գործողություն 

պետք է բխի նրա լավագույն շահերից: Երեխայի լավագույն շահերի 

ապահովումն ուղղված է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

օրենքներով ամրագրված՝ երեխայի իրավունքների արդյունավետ և 

ամբողջական իրականացմանը, ինչպես նաև երեխայի զարգացմանը՝ հաշվի 

առնելով երեխայի մտավոր և ֆիզիկական կարիքները, այդ կարիքների 

բավարարման համար համապատասխան խնամքի և դաստիարակության 

հնարավորությունը, ընտանիք վերադառնալու կամ ընտանիքի հետ ապրելու 

կարևորությունը, երեխայի զարգացման համար ծնողի և ընտանիքի այլ ան-

դամների հետ շփվելու կարևորությունը, ազգային պատկանելության հարցը, 

երեխայի մշակութային, լեզվական, հոգևոր կամ կրոնական կապերը կամ 

դաստիարակությունն ու նշանակությունն ընտանեկան միջավայրում և այլ 

կարիքները, պահանջները և շահերը (այսուհետ` Երեխայի լավագույն շահեր): 

8. Եթե որևէ նորմ կարող է տարաբնույթ կիրառվել, ապա այն կիրառելիս 

առաջնահերթ հաշվի են առնվում Երեխայի լավագույն շահերը:»ֈ 
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Հոդված 2. Օրենսգրքի 2-րդ հոդվածում «երեխաներին ընտանիքում 

տեղավորելու» բառերը փոխարինել «երեխաների խնամքը և դաստիարակու-

թյունն ընտանիքում կազմակերպելու» բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Լեռնային Ղարաբա-

ղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ» բառերով: 

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 41-րդ հոդվածում 1-ին մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1. Երեխա է համարվում 18 տարին չլրացած յուրաքանչյուր ոք, բացա-

ռությամբ այն դեպքերի, երբ նա օրենքով սահմանված կարգով գործունակու-

թյուն է ձեռք բերում կամ լրիվ գործունակ է ճանաչվում ավելի վաղ:»: 

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ 

1) երկրորդ նախադասության մեջ «չեն ազդում երեխայի իրավունքների 

վրա» բառերը փոխարինել «չեն սահմանափակում երեխայի իրավունքները» 

բառերով. 

2) երրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Ծնողներից առանձին (այդ թվում` տարբեր պետություններում) 

ապրելու դեպքում երեխան իր ծնողների հետ կանոնավոր անձնական 

փոխհարաբերություններ և անմիջական շփումներ պահպանելու իրավունք 

ունի, բացառությամբ այն դեպքի, երբ դա, դատարանի որոշման համաձայն, 

հակասում է երեխայի շահերին:»: 

 

Հոդված 6. Օրենսգրքի 44-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասը «շահերը» բառից առաջ լրացնել «իրավունքներն ու» 

բառերով. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս. 

«1.1. Երեխան իրավունք ունի ազատ արտահայտելու իր կարծիքը, որը, 

երեխայի տարիքին և հասունության մակարդակին համապատասխան, հաշվի 

է առնվում իրեն վերաբերող հարցերում: Երեխայի կարծիքը լսելիս իրավասու 

մարմինը օրենքով նախատեսված դեպքերում ներգրավում է մանկական 

հոգեբանի կամ մանկավարժի կամ սոցիալական աշխատողի:». 

3) 2-րդ մասից հանել «, արտադպրոցական կրթություն ստանալուց հրա-

ժարվելու, ծնողներից որևէ մեկի հետ ապրելու, հարազատների հետ շփվելու,» 

բառերը: 

 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1. Մինչև երեխայի տասը տարին լրանալը նրա ծնողների համատեղ, 

իսկ ծնողներից մեկի մահացած լինելու կամ անհայտ բացակայող կամ 

անգործունակ ճանաչելու մասին դատարանի վճռի առկայության դեպքում 

ծնողներից մեկի դիմումի հիման վրա քաղաքացիական կացության ակտերի 

պետական գրանցում իրականացնող մարմինները փոխում են երեխայի 

անունը, ինչպես նաև նրան տրված ազգանունը մյուս ծնողի ազգանունովֈ»: 
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Հոդված 8. Օրենսգրքի 51-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Ծնողներն իրավունք ունեն և պարտավոր են հոգ տանել իրենց երե-

խաների դաստիարակության, առողջության, լիարժեք ու ներդաշնակ զարգաց-

ման մասին: 

Ծնողները բոլոր այլ անձանց հանդեպ ունեն իրենց երեխաներին 

դաստիարակելու նախապատվության իրավունքֈ». 

2) 2-րդ մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբա-

գրությամբ. 

«2. Ծնողներն իրավունք ունեն և պարտավոր են հոգ տանել իրենց երե-

խաների կրթության մասին:»: 

 

Հոդված 9. Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածում 1-ին մասի չորրորդ նախադա-

սությունը «պետք է բացառեն» բառերից հետո լրացնել «ֆիզիկական կամ 

հոգեբանական բռնությունը որպես դաստիարակության միջոց կիրառելը, 

ինչպես նաև» բառերով: 

 

Հոդված 10. Օրենսգրքի  53-րդ  հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերից, 54-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասից, 56-րդ հոդվածի 3-րդ մասից, 57-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

երրորդ նախադասությունից, 62-րդ հոդվածի 4-րդ մասից և 66-րդ հոդվածի 2-

րդ մասից հանել «տասը տարին լրացած» բառերը: 

  

Հոդված 11. Օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասում, 72-րդ հոդվածի 2-

րդ մասում, 109-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 110-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, 136-

րդ հոդվածի վերնագրում և 1-ին մասում «ազգաբնակչության» բառը փոխարի-

նել «բնակչության» բառով: 

  

Հոդված 12. Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածում` 

1) վերնագրի «պարտականությունը» բառը փոխարինել «իրավունքները 

և պարտականությունները» բառերով. 

2) 1-ին մասը «Խորթ ծնողները» բառերից հետո լրացնել «իրավունք 

ունեն և» բառերով: 

 

Հոդված 13. Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրու-

թյամբ. 

 

«Հոդված 59. Ծնողական իրավունքներից զրկելը 

 

1. Երեխայի կենսական շահերն ապահովելու նպատակով ծնողները 

կամ նրանցից մեկը կարող են զրկվել ծնողական իրավունքներից, եթե նրանք` 

1) մեկ տարի անընդմեջ չարամտորեն խուսափում են ծնողական 

պարտականությունները կատարելուց, այդ թվում` ալիմենտ վճարելուց. 

2) չեն փոխում իրենց վարքագիծը ծնողական իրավունքների սահմանա-

փակման մասին դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո`վեց 

ամսվա ընթացքում. 
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3) առանց հարգելի պատճառի հրաժարվում են վերցնել իրենց երեխային 

ծննդատնից կամ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 

կազմակերպություններից. 

4) մեկ տարի առանց հարգելի պատճառի հրաժարվում են վերցնել 

իրենց երեխային դաստիարակչական, բնակչության սոցիալական պաշտպա-

նության կամ նմանատիպ այլ հաստատություններից. 

5) չարաշահում են իրենց ծնողական իրավունքները, այդ թվում` իրենց 

վարքագծով վնասակար ազդեցություն են գործում երեխայի վրա. 

6) տառապում են քրոնիկ ալկոհոլամոլությամբ, թմրամոլությամբ կամ 

թունամոլությամբ. 

7) տառապում են քրոնիկ հոգեկան հիվանդություններով, որոնց ցանկը 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը. 

8) դաժանաբար են վարվում երեխայի հետ, մասնավորապես` 

ա. պարբերաբար այնպիսի ֆիզիկական բռնություն են գործադրում նրա 

նկատմամբ, որը չի պարունակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցակազմի հատկանիշներ, 

բ. պարբերաբար հոգեբանական բռնություն են գործադրում նրա նկատ-

մամբ, այն է` դիտավորությամբ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելը, այդ 

թվում` ֆիզիկական, սեռական բռնություն գործադրելու սպառնալիքը, արժա-

նապատվության պարբերական նվաստացումը: 

2. Ծնողը զրկվում է ծնողական իրավունքներից, եթե դատապարտվել է 

իր երեխայի դեմ ուղղված դիտավորյալ հանցագործության համար: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 3-րդ և 4-րդ կետերով ամրագրված 

դեպքերը ծնողական իրավունքներից զրկելու հիմք չեն, եթե ծնողը գտնվում է 

բժշկական հաստատությունում, կարգապահական գումարտակում, ուղղիչ 

հիմնարկում, ձերբակալվածներին կամ կալանավորվածներին պահելու 

վայրում, մասնակցում է վարժական հավաքներին կամ գտնվում է պարտադիր 

ժամկետային զինվորական ծառայության մեջ, մարտական գործողությունների 

ընթացքում զինված ուժերի կազմում, գերության մեջ, մեկնել է օտարերկրյա 

գործուղման, եթե ծնողական իրավունքներից զրկելը չի բխում Երեխայի 

լավագույն շահերիցֈ Դատարանը, որպես հարգելի պատճառ, կարող է 

դիտարկել նաև այլ իրավիճակներ:»: 

  

Հոդված 14. Օրենսգրքի 60-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Ծնողական իրավունքներից զրկելը կատարվում է դատական կար-

գով: Ծնողական իրավունքներից զրկելու մասին հայց կարող է ներկայացնել` 

1) ծնողներից մեկը (երեխայի այլ օրինական ներկայացուցիչը). 

2) խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը. 

3) այն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու 

կազմակերպությունները, որոնց վրա օրենքով դրված են երեխաների 

իրավունքների ու շահերի պաշտպանության պարտականություններ:». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս. 

«1.1. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով նախատես-

ված մարմինները և կազմակերպությունները սույն օրենսգրքի 59-րդ հոդվա-

ծով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում պարտավոր են ծնողական 

իրավունքներից զրկելու մասին հայց ներկայացնել դատարան ոչ ուշ, քան 59-
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րդ հոդվածով սահմանված հիմքերն իրենց հայտնի դառնալու օրվանից մեկ 

ամիս հետո:». 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին մաս. 

«2.1. Ծնողական իրավունքներից զրկելու մասին գործերը քննելիս 

հաշվի է առնվում սոցիալական աջակցության բնագավառում Արցախի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման 

մարմնի կողմից խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին 

տրամադրված՝ երեխայի և ծնողի սոցիալական կարիքների գնահատման 

մասին եզրակացությունը (դիրքորոշումը):»: 

 

Հոդված 15. Օրենսգրքի 63-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասը «երեխայի» բառից հետո լրացնել «կենսական» բառով. 

2) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Ծնողական իրավունքների սահմանափակման մասին հայց կարող 

են ներկայացնել երեխայի ծնողը, մերձավոր ազգականը, երեխայի բնակու-

թյան վայրի խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը, ինչպես նաև այն 

մարմիններն ու կազմակերպությունները, որոնց վրա օրենքով դրված է երե-

խաների իրավունքների ու շահերի պաշտպանության պարտականություն:». 

3) 5-րդ մասի «մարմին» բառը փոխարինել «և երեխայի փաստացի 

գտնվելու վայրի խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններ» բառերով: 

 

Հոդված 16. Օրենսգրքի 67-րդ հոդվածում` 

1) վերնագիրը և 1-ին մասը «դաստիարակության» բառից առաջ լրացնել 

«խնամքի և» բառերով. 

2) 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը պարտավոր է անց-

կացնել երեխայի և այն անձի (անձանց) կյանքի պայմանների հետազոտու-

թյուն, որը (որոնք) հավակնում է (են) երեխայի խնամքի և դաստիարակության 

կազմակերպմանը և դատարան ներկայացնել հետազոտության ակտն ու դրա 

հիման վրա վեճի էության մասին եզրակացությունը, իսկ առանց ծնողական 

խնամքի մնացած երեխաների դեպքում` նաև սոցիալական աջակցության 

բնագավառում Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորած պե-

տական կառավարման մարմնի կողմից խնամակալության և հոգաբարձու-

թյան մարմիններին տրված եզրակացությունը երեխայի որդեգրման, խնամա-

կալության կամ հոգաբարձության, խնամատարության կամ բնակչության 

սոցիալական պաշտպանության հաստատություն ուղեգրելու մասին:»: 

 

Հոդված 17. Օրենսգրքի 6-րդ բաժնի վերնագիրը «ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ» բառից 

հետո լրացնել «ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ» բառերով: 

 

Հոդված 18. Օրենսգրքի 17-րդ գլխի վերնագիրը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

 

 

 

 



118 

 

«ԱՌԱՆՑ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ՄՆԱՑԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ, 

ՆՐԱՆՑ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ»: 

 

Հոդված 19. Օրենսգրքի 109-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի՝ 

ա. առաջին նախադասությունում «ծնողներին անգործունակ» բառերից 

հետո լրացնել «կամ անհայտ բացակայող» բառերը, 

բ. երկրորդ նախադասության «այդ երեխաներին տեղավորելու ձևերը» 

բառերը փոխարինել «այդ երեխաների խնամքի և դաստիարակության 

կազմակերպման ձևերը» բառերով, 

գ. երրորդ նախադասության «տեղավորման» բառը փոխարինել «խնամ-

քի և դաստիարակության կազմակերպման» բառերով. 

2) 2-րդ մասի երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբա-

գրությամբ. 

«Խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին կից ստեղծվում 

են խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովներ, որոնց կազմը 

հաստատում է համայնքի ղեկավարը:»: 

 

 Հոդված 20. Օրենսգրքի 110-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբա-

գրությամբ. 

«1. Կազմակերպությունների (նախադպրոցական կրթական, հանրակր-

թական, բժշկական կամ նմանատիպ այլ հաստատությունների) պաշտոնա-

տար այն անձինք, որոնք տեղեկություններ ունեն առանց ծնողական խնամքի 

մնացած երեխայի մասին, պարտավոր են այն պահից, երբ նրանց հայտնի է 

դարձել այդ մասին, անհապաղ հաղորդել խնամակալության և հոգաբար-

ձության մարմնին` ըստ երեխայի փաստացի գտնվելու վայրի:». 

2) 1-ին մասի երկրորդ նախադասության «տեղավորման» բառը 

փոխարինել «խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման» բառերով. 

3) 2-րդ մասի «յոթնօրյա» բառը փոխարինել «եռօրյա» բառով. 

4) 3-5-րդ մասերում «տեղավորում» բառը բոլոր հոլովաձևերով փոխա-

րինել «խնամքի և դաստիարակության կազմակերպում» բառերով՝ համապա-

տասխան հոլովաձևերով: 

 

Հոդված 21. Օրենսգրքի 111-րդ հոդվածում` 

1) վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 111. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի 

և դաստիարակության կազմակերպումը». 

 

2) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքը և 

դաստիարակությունը կազմակերպվում են որդեգրման կամ խնամակալու-

թյան (հոգաբարձության) միջոցով կամ խնամատար ընտանիքում, իսկ նման 

հնարավորության բացակայության դեպքում` դաստիարակչական, բժշկական 

հաստատությունում, բնակչության սոցիալական պաշտպանության կազմա-
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կերպություններում կամ բնակչության կամ երեխայի սոցիալական պաշտպա-

նության նպատակ հետապնդող այլ կազմակերպություններում:». 

3) 2-րդ մասում «Երեխային տեղավորելիս» բառերը փոխարինել «Երե-

խայի խնամքը և դաստիարակությունը կազմակերպելիս» բառերով. 

4) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին և 2.2-րդ մասեր. 

«2.1. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի խնամքի և դաստիա-

րակության կազմակերպման հետ կապված բոլոր որոշումները պետք է 

հիմնված լինեն Երեխայի լավագույն շահերի ապահովման և նրա կարիքների 

բազմամասնագիտական գնահատման վրա և համապատասխանեն հետևյալ 

հիմնական նպատակներին. 

1) ապահովել առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի խնամքն ու 

դաստիարակությունն ընտանեկան միջավայրում, իսկ անհնարինության 

դեպքում` դրան առավել մոտ միջավայրում. 

2) ապահովել երեխայի կրթությունը, խնամքն ու դաստիարակությունը 

կազմակերպելու համար անհրաժեշտ պայմանները, ներառյալ` սոցիալական 

ու բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունները` հաշվի առնելով 

«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանու-

թյան մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կարգավո-

րումները: 

2.2. Խնամակալության (հոգաբարձության) կամ խնամատարության մի-

ջոցով, ինչպես նաև բնակչության սոցիալական պաշտպանության 

հաստատություններում (մանկատներում) խնամքը և դաստիարակությունը 

կազմակերպելու ընթացքում պետք է ապահովված լինեն երեխայի ու նրա 

ծնողի և մերձավոր ազգականների շփումն ու կապը, բացառությամբ այն 

դեպքի, երբ այդ շփումը, դատարանի որոշման համաձայն, հակասում է 

երեխայի շահերին:». 

5) 3-րդ մասում «երեխաներին դաստիարակության համար» բառերը 

փոխարինել «երեխաների» բառով, իսկ «տեղավորելը» բառը՝ «խնամքը և 

դաստիարակությունը կազմակերպելը» բառերով. 

6) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին մաս. 

«3.1. Երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը կազմակերպելու 

ընթացքում խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը շարունակում է 

համագործակցել նրա ծնողի հետ` հնարավորության դեպքում երեխային 

ծնողներին վերադարձնելու համար:». 

7) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ մաս. 

«4. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի աջակցության անհա-

տական սոցիալական ծրագրի կազմման կարգը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 22. Օրենսգրքի 112-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի՝ 

ա.  առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Որդեգրումը դատական ակտ է, որով որդեգրվողը ձեռք է բերում 

կենսաբանական կապերին համարժեք ընտանեկան կապեր, որոնց շնորհիվ 

որդեգրողները և որդեգրվածները ձեռք են բերում ծնողների և զավակների 

համար օրենքով նախատեսված իրավունքներ և պարտականություններ: 

Որդեգրումն իրականացվում է` ելնելով Երեխայի լավագույն շահերից` 
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Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած՝ որդեգրողի և 

որդեգրվողի համադրելիության չափանիշների գնահատման հիման վրա:», 

բ. երկրորդ նախադասության «տեղավորման» բառը փոխարինել 

«խնամքի և դաստիարակության կազմակերպման» բառերով. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին և 2.2-րդ մասեր. 

«2.1. Կենտրոնական նյարդային համակարգի, օրգանական և ֆունկցիո-

նալ ախտահարումներ, բնածին, ձեռքբերովի մտավոր և ֆիզիկական խնդիր-

ներ ունեցող երեխայի որդեգրում թույլատրվում է այն դեպքում, երբ 

որդեգրողի մոտ առկա է երեխային բուժման և խնամքի անհրաժեշտ 

պայմաններով ապահովելու հնարավորությունը: 

2.2. Գտնված (ընկեցիկ) երեխան կարող է որդեգրման հանձնվել 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության (այսուհետ` Ոստիկանություն) 

կողմից Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնին 

տրված՝ գտնված (ընկեցիկ) երեխայի ծնողներին չհայտնաբերելու վերաբերյալ 

համապատասխան գրությունն ստանալուց հետո, որը Ոստիկանությունը ներ-

կայացնում է ոչ ուշ, քան հարցումն ստանալուց հետո՝ 3 ամսվա ընթացքում:»ֈ 

  

Հոդված 23. Օրենսգրքի 113-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի երրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբա-

գրությամբ. 

«Որդեգրումը հաստատելու մասին գործերը դատարանը քննում է` 

1) որդեգրել ցանկացող անձի, խնամակալության և հոգաբարձության 

մարմնի և 14 տարին լրացած երեխայի պարտադիր մասնակցությամբ՝ 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից երեխաներ որդեգրելու 

դեպքում. 

2) որդեգրել ցանկացող անձի, երեխաների պաշտպանության և 

օտարերկրյա որդեգրման բնագավառում համագործակցության ոլորտում 

նախատեսված` Արցախի Հանրապետության կառավարության նշանակած 

կենտրոնական մարմնի (այսուհետ նաև՝ կենտրոնական մարմին) և 14 տարին 

լրացած երեխայի պարտադիր մասնակցությամբ` օտարերկրյա քաղաքա-

ցիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց, ինչպես նաև Արցախի  

Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետու-

թյան քաղաքացիների կողմից Արցախի Հանրապետության քաղաքացի 

երեխաներ որդեգրելու դեպքումֈ». 

2) 2-րդ մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբա-

գրությամբ. 

«2. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու կողմից երեխայի որդեգր-

ման համար անհրաժեշտ է Արցախի Հանրապետության շրջանների 

վարչակազմերի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) եզրակացությունը` 

որդեգրման հիմնավորվածության և այդ որդեգրումը որդեգրվող երեխայի 

շահերին համապատասխանելու մասին` նշելով որդեգրվող երեխայի և 

որդեգրողի (որդեգրողների) անձնական շփումների փաստի վերաբերյալ 

տեղեկություններ, իսկ օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն 

չունեցող անձանց, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության սահմաններից 

դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացի երեխայի որդեգրման դեպքում` կենտրոնա-
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կան մարմնի եզրակացությունը` որդեգրման հիմնավորվածության և այդ 

որդեգրումը որդեգրվող երեխայի շահերին համապատասխանելու մասին:». 

3) 3-րդ մասի «վճռի քաղվածքն» բառերը փոխարինել «վճիռն» բառով, 

իսկ «ըստ վճիռ կայացնելու վայրի:» բառերը՝ «ըստ երեխայի ծննդի պետական 

գրանցման վայրի, և Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորած 

պետական կառավարման մարմին:» բառերով. 

4) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին մաս. 

«3.1. Երեխայի որդեգրումը հաստատելու մասին գործի վարույթի 

կարճման կամ երեխայի որդեգրումը մերժելու մասին վճիռ կայացնելու 

դեպքում դատարանը պարտավոր է վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու 

պահից երեք օրվա ընթացքում այն ուղարկել գործին մասնակցող անձանց, 

Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառա-

վարման մարմին, իսկ օտարերկրյա քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն 

չունեցող անձի կողմից Արցախի Հանրապետության քաղաքացի երեխայի 

որդեգրելու դեպքում՝ նաև կենտրոնական մարմին:»: 

 

Հոդված 24. Օրենսգրքի 114-րդ հոդվածում` 

1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս. 

«1.1. Ամուսնության մեջ գտնվող անձանցից յուրաքանչյուրը պարտավոր 

է հաշվառվել որպես որդեգրող:». 

2) 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Երեխաներ որդեգրել ցանկացող անձանց հաշվառումն իրականաց-

վում է փաստաթղթային և (կամ) էլեկտրոնային եղանակով` Արցախի Հանրա-

պետության կառավարության սահմանած կարգով:». 

3) ուժը կորցրած ճանաչել 3-րդ մասը:  

 

Հոդված 25. Օրենսգրքի 116-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի առաջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրու-

թյամբ. 

«1. Որդեգրելու իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության կառավա-

րության սահմանած կարգով որպես երեխա որդեգրել ցանկացող հաշվառված 

չափահաս անձը, որը մասնակցել է սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված 

նախապատրաստական դասընթացներին, բացառությամբ՝». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-7-րդ մասեր. 

«5. Երեխա որդեգրել ցանկացող անձին հոգեբանական, մանկավար-

ժական և իրավական աջակցություն տրամադրելու նպատակով Արցախի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման 

մարմինը իրականացնում է անվճար նախապատրաստական դասընթացներֈ 

6. Նախապատրաստական դասընթացների ծրագրի բովանդակությունը, 

դրան ներկայացվող պահանջները, ծրագրի բովանդակությունը սահմանող 

իրավասու մարմինը, ծրագրի կազմակերպման և անցկացման կարգը 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: Նախապատ-

րաստական դասընթացներին մասնակցությունը պարտադիր չէ այն անձանց 

համար, որոնք երեխային որդեգրում են ծնողի գրավոր համաձայնության 

հիման վրա: 

7. Սույն հոդվածի 5-րդ մասում նշված դասընթացները օտարերկրյա 

քաղաքացիների համար Արցախի Հանրապետությունում կազմակերպվում են 
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վճարովի հիմունքներով` օտարերկրյա պետությունում նման դասընթացնե-

րին մասնակցելը հավաստող փաստաթղթի բացակայության դեպքում:»ֈ 

 

Հոդված 26. Օրենսգրքի 117-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1. Որդեգրողի և որդեգրվողի տարիքային տարբերությունը պետք է լինի 

18 տարուց ոչ պակաս և 50 տարուց ոչ ավելի, բացառությամբ այն դեպքերի, 

երբ երեխան որդեգրվում է որդեգրելու նախապատվության իրավունք ունեցող 

անձանց կողմից:»: 

  

Հոդված 27. Օրենսգրքի 118-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբա-

գրությամբ. 

 

«Հոդված 118. Երեխային որդեգրելու համար ծնողների հրաժարումը 

կամ համաձայնությունը 

 

1. Երեխային որդեգրելու համար անհրաժեշտ է` 

1) ծնողների գրավոր հրաժարումը` երեխայի նկատմամբ ծնողական 

իրավունքներից կամ 

2) ծնողի գրավոր համաձայնությունը` երեխային որդեգրման տալու 

վերաբերյալ: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքում 

երեխա որդեգրելու համաձայնություն կարող է տրվել միայն այն դեպքում, երբ 

երեխան ունի միայն մեկ ծնող: Ծնողի գրավոր համաձայնության դեպքում 

երեխան կարող է որդեգրվել միայն խորթ հոր կամ խորթ մոր կամ մերձավոր 

ազգականների կողմից: Երեխա որդեգրելու համար համաձայնությունը կարող 

է տրվել միայն երեխայի ծնվելուց հետո: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված 

դեպքերում անչափահաս ծնողների երեխային որդեգրելիս անհրաժեշտ է նաև 

նրանց ծնողների կամ խնամակալների (հոգաբարձուների) համաձայնու-

թյունը, իսկ ծնողների կամ խնամակալի (հոգաբարձուի) բացակայության 

դեպքում` խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի համաձայնությունըֈ 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերում որդեգրման 

գործընթացն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության 

սահմանած կարգով: 

5. Երեխայի նկատմամբ ծնողական իրավունքներից հրաժարումը կամ 

ծնողների՝ երեխային որդեգրման տալու վերաբերյալ գրավոր համաձայնու-

թյունն արտահայտվում է երեխայի ծնողների ներկայացրած դիմումով, որը 

կազմվում է բացառապես երեխայի գտնվելու վայրի կամ դրա անհնարինու-

թյան դեպքում՝ ծնողների գտնվելու վայրի տարածքի սոցիալական աջակցու-

թյան բնագավառում Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորած 

պետական կառավարման մարմնի ներկայացուցչի ներկայությամբ, հաստատ-

վում այն կազմակերպության ղեկավարի կողմից, որտեղ գտնվում է երեխան, 

կամ նոտարի կողմից, եթե դիմումը կազմվում է երեխայի խնամատար ընտա-

նիքի, երեխայի խնամակալի (հոգաբարձուի) կամ ծնողների գտնվելու վայրումֈ 

6. Դիմումի ձևը հաստատվում է կառավարության լիազորած մարմնի 

իրավական ակտով: 
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7. Ծնողները կարող են հետ վերցնել երեխային որդեգրելու համար 

իրենց տված գրավոր հրաժարումը կամ համաձայնությունը մինչև նրան 

որդեգրելու մասին դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելը:»: 

 

Հոդված 28. Օրենսգրքի 120-րդ հոդվածում` 

1) վերնագրից հանել «, խնամատար ծնողների» բառերը. 

2) 1-ին մասի երկրորդ նախադասությունը հանել: 

 

Հոդված 29. Օրենսգրքի 122-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 30. Օրենսգրքի 123-րդ հոդվածի 5-րդ մասից հանել «ազգանու-

նը,» բառը և նույն մասը «ցուցումով» բառից հետո լրացնել «, իսկ ազգանունը՝ 

որդեգրող անձի ազգանվամբ» բառերով: 

  

Հոդված 31. Օրենսգրքի  128-րդ  հոդվածը  լրացնել  հետևյալ  բովանդա-

կությամբ 3-րդ և 4-րդ մասերով. 

«3. 18 տարին լրացած անձն իրավունք ունի իր որդեգրման փաստի, 

ծննդավայրի և ժամանակի, ինչպես նաև կենսաբանական ծնողի անձնական 

տվյալների, այդ թվում` ազգության, արյան խմբի, հիվանդությունների վերա-

բերյալ տեղեկություններ ստանալու, իսկ պետական և տեղական ինքնակա-

ռավարման մարմինները այդպիսի տեղեկություններ կարող են տրամադրել 

միայն կենսաբանական ծնողի կողմից նախապես տրված գրավոր համաձայ-

նության դեպքում: Նման համաձայնության բացակայության դեպքում տեղե-

կատվությունը կարող է տրամադրվել ապանձնավորված: 

4. Տեղեկատվության տրամադրման կարգը սահմանում է Արցախի  

Հանրապետության կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 32. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 128.1-ին 

հոդվածով. 

«Հոդված 128.1. Որդեգրողի ընտանիքում որդեգրված երեխայի խնամքի 

նկատմամբ վերահսկողությունը 

 

1. Որդեգրողի ընտանիքում որդեգրված երեխայի խնամքի նկատմամբ 

վերահսկողությունն իրականացվում է խնամակալության և հոգաբարձության 

մարմնի և շրջանի վարչակազմի (Ստեփանակերտ քաղաքում` Ստեփանա-

կերտի քաղաքապետարանի) կողմից` համատեղ, իսկ օտարերկրյա 

քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց, ինչպես նաև Արցախի 

Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետու-

թյան քաղաքացիների կողմից որդեգրման դեպքում` Արցախի Հանրապե-

տության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի 

կողմից (այսուհետ` վերահսկողություն իրականացնող մարմին): Արցախի 

Հանրապետությունից այլ պետությունում որդեգրված երեխայի խնամքի 

նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում է Արցախի Հանրապետու-

թյան օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով և ժամկետներում, եթե այլ բան 

նախատեսված չէ մյուս պետության օրենքովֈ 

2. Որդեգրված երեխայի խնամքի նկատմամբ վերահսկողության 

նպատակն է նպաստել երեխայի ինտեգրմանը և բարեկեցությանը, ինչպես 
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նաև իրավունքների և շահերի ոտնահարման կանխարգելմանը որդեգրողի 

ընտանիքում: 

3. Որդեգրողի ընտանիքում որդեգրված երեխայի խնամքի նկատմամբ 

վերահսկողությունն իրականացվում է որդեգրման մասին դատարանի վճիռն 

օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երեք տարվա ընթացքում: 

4. Որդեգրված երեխայի բնակության վայրի փոփոխության դեպքում 

որդեգրողը պարտավոր է բնակության վայրի փոփոխությունից հետո՝ 

առնվազն մեկ ամսվա ընթացքում, տեղեկացնել վերահսկողություն իրակա-

նացնող մարմնինֈ 

5. Վերահսկողության ժամանակահատվածում որդեգրողը պարտավոր է 

աջակցել վերահսկողություն իրականացնող մարմնին որդեգրված երեխայի 

մասին տեղեկատվություն ձեռք բերելու գործընթացում: 

6. Վերահսկողությունն իրականացնող մարմինն իրավունք ունի` 

1) սեփականատիրոջ կամ այլ օրինական տիրապետողի (այսուհետ` 

սեփականատեր) համաձայնությամբ մուտք գործելու երեխայի բնակության 

վայր. 

2) ուսումնասիրելու երեխայի կենսապայմանները և դրանց ապահով-

վածությունը. 

3) անարգել շփվելու երեխայի և որդեգրողի (որդեգրողների), ինչպես 

նաև նրա մերձավոր ազգականների, հարևանների, կրթական հաստատու-

թյունների աշխատակիցների հետ`պահպանելով որդեգրման գաղտնիու-

թյունը. 

4) կատարելու Երեխայի լավագույն շահերից բխող՝ օրենքով 

նախատեսված այլ գործողություններ: 

7. Այն դեպքում, երբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից 

երեխայի բնակության վայր մուտք գործելը նպատակ է հետապնդում կանխել 

երեխայի կյանքին և առողջությանն սպառնացող անմիջական վտանգը, իսկ 

սույն հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված համաձայնությունը 

բացակայում է, ապա վերահսկողություն իրականացնող մարմինը Ոստիկա-

նության աջակցությամբ և բազմաբնակարան շենքի կառավարման կամ 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների մասնակ-

ցությամբ իրավունք ունի մուտք գործելու երեխայի բնակության վայր: 

8. Բնակության վայր մուտք գործելուց հետո կազմվում է արձանա-

գրություն, որում հստակ նշվում են արձանագրության կազմման օրը և ժամը, 

բնակարանի գտնվելու վայրը, գործողություններին մասնակցած անձանց 

անունները, ազգանունները, պաշտոնները և իրականացված գործողություն-

ներըֈ 

9. Արձանագրության մեկ օրինակը ստորագրությամբ հանձնվում է 

բնակարանի սեփականատիրոջը կամ նրա լիազորած անձինֈ 

10. Եթե վերահսկողություն իրականացնող մարմնի ներկայացուցիչը 

սույն հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված դեպքերում Ոստիկանության աջակ-

ցությամբ մուտք է գործել երեխայի բնակության վայր դրա սեփականատիրոջ 

կամ նրա լիազորած անձի բացակայությամբ, ապա անհրաժեշտ գործողու-

թյուններն ավարտելուց հետո Ոստիկանության կողմից ապահովվում է 

բնակարանի հետագա պահպանությունը` մինչև երեք ժամ տևողությամբ, 

բացառությամբ այն դեպքի, երբ բնակելի տարածքում գտնվում է այն 

օգտագործելու իրավունք ունեցող չափահաս անձը: Համապատասխան 
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գործողությունները կատարելուց հետո կամ երեք ժամը լրանալուց հետո 

երեխայի բնակվելու վայրի բանալիներն ի պահ են տրվում բազմաբնակարան 

շենքի կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայա-

ցուցչին Ոստիկանության կնիքով կնքված փակ ծրարով, որն առաջին իսկ 

հնարավորության դեպքում հանձնվում է տվյալ բնակելի տարածությունն 

օգտագործելու իրավունք ունեցող չափահաս անձին: Եթե երեխայի բնակու-

թյան վայր մուտք գործելն իրականացվել է մուտքի դուռը վնասելով, ապա 

մինչև բանալիները ի պահ հանձնելը վերահսկողություն իրականացնող 

մարմնի ներկայացուցիչը միջոցներ է ձեռնարկում մուտքի դուռը վերանորո-

գելու ուղղությամբ:»: 

 

Հոդված 33. Օրենսգրքի 130-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1. Հաշվի առնելով Երեխայի լավագույն շահերը` երեխայի որդեգրումը 

կարող է վերացվել, եթե որդեգրողը` 

1) խուսափում է իր վրա դրված ծնողական պարտականությունները 

կատարելուց. 

2) չի փոխում իր վարքագիծը ծնողական իրավունքների սահմանա-

փակման մասին դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո` վեց 

ամսվա ընթացքում. 

3) երեխայի խնամքի նկատմամբ վերահսկողության իրականացմանը 

խոչընդոտելու համար որդեգրողը վարչական պատասխանատվության է 

ենթարկվել և 15-օրյա ժամկետում չի կատարել ստանձնած պարտավորու-

թյունը. 

4) առանց հարգելի պատճառի հրաժարվում է վերցնել իր երեխային բժշ-

կական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններից. 

5) մեկ տարի անընդմեջ առանց հարգելի պատճառի հրաժարվում է 

վերցնել իր երեխային դաստիարակչական, բնակչության սոցիալական 

պաշտպանության կամ նմանատիպ այլ հաստատություններից. 

6) չարաշահում է իր ծնողական իրավունքները, այդ թվում` իր 

վարքագծով վնասակար ազդեցություն է գործում երեխայի վրա. 

7) տառապում է քրոնիկ ալկոհոլամոլությամբ, թմրամոլությամբ կամ 

թունամոլությամբ. 

8) տառապում է քրոնիկ հոգեկան հիվանդություններով, որոնց ցանկը 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը. 

9) դաժանաբար է վարվում երեխայի հետ, մասնավորապես` 

ա. պարբերաբար այնպիսի ֆիզիկական բռնություն է գործադրում նրա 

նկատմամբ, որը չի պարունակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցակազմի հատկանիշներ, 

բ. հոգեբանական բռնություն է գործադրում նրա նկատմամբ, այն է` 

դիտավորությամբ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելը, այդ թվում` 

ֆիզիկական, սեռական բռնություն գործադրելու սպառնալիքը, արժանապատ-

վության պարբերական նվաստացումը. 

10) դատարանի կողմից մահացած կամ անհայտ բացակայող ճանաչված 

ծնողի ներկայանալու հիմքով դատարանի համապատասխան վճիռը նրան 

մահացած կամ անհայտ բացակայող ճանաչելու մասին վերացվել է, և այդ 

ծնողը դիմել է դատարան որդեգրումը վերացնելու նպատակով. 
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11) դատարանի դատական ակտի համաձայն անգործունակ ճանաչված 

ծնողի գործունակությունը վերականգնվել է, և այդ ծնողը դիմել է դատարան 

որդեգրումը վերացնելու նպատակով: 

2. Որդեգրումը վերացվում է, եթե որդեգրողը դատապարտվել է իր 

երեխայի դեմ ուղղված դիտավորյալ հանցագործության համար:»: 

 

Հոդված 34. Օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«2. Որդեգրումը վերացնելիս երեխան դատարանի վճռով վերադարձ-

վում է ծնողներինֈ Եթե ծնողները բացակայում են, կամ երեխային ծնողներին 

վերադարձնելը հակասում է նրա շահերին, ապա երեխայի խնամքի կազմա-

կերպման պարտականությունը դրվում է խնամակալության և հոգաբարձու-

թյան մարմնի վրաֈ»: 

 

Հոդված 35. Օրենսգրքի  134-րդ  հոդվածը  լրացնել հետևյալ  բովանդա-

կությամբ 3-րդ մասով. 

«3. Խնամակալների և հոգաբարձուների ընտանիքում բնակվող երեխայի 

խնամքի և դաստիարակության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականաց-

վում է սույն օրենսգրքի 139.1-ին հոդվածով սահմանված կարգով:»: 

 

Հոդված 36. Օրենսգրքի 20-րդ գլուխը շարադրել հետևյալ խմբագրու-

թյամբ. 

 

«ԳԼՈՒԽ 20 

ԽՆԱՄԱՏԱՐ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԵՐԵԽԱՅԻ ԽՆԱՄՔԸ ԵՎ 

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼԸ 

 

Հոդված 137.  Խնամատարությունը 

 

1. Խնամատարությունը կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 

երեխայի խնամքի և դաստիարակության ժամանակավոր կազմակերպումն է 

այլ ընտանեկան միջավայրում՝ իրավասու մարմինների կողմից ընտրված, 

հաշվառված, վերապատրաստված, որակավորված անձի միջոցով մինչև 

երեխայի ընտանիքում խնամատարության կիրառման հիմք հանդիսացած 

իրավիճակի վերացումը: Սույն մասով սահմանված անձանց ընտրության, 

հաշվառման, որակավորման և վերապատրաստման կարգը, ինչպես նաև 

երեխայի ընտանիքում խնամատարության կիրառման հիմք հանդիսացող 

վիճակի փոփոխումն ու դրա չափորոշիչները սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

2. Այն անձը, որը խնամքի և դաստիարակության պարտավորություն է 

ստանձնել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխայի նկատմամբ, 

համարվում է խնամատար ծնող: Այն երեխան, որի խնամքը և դաստիարա-

կությունը կազմակերպվում են խնամատար ընտանիքում, համարվում է 

հոգեզավակ, իսկ խնամատար ծնողից և հոգեզավակից կազմված ընտանիքը` 

խնամատար ընտանիք: 

3. Խնամատար ընտանիքում խնամքը և դաստիարակությունը 

կազմակերպվում են խնամատարության պայմանագրով նախատեսված 
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ժամկետով, սակայն ոչ ավելի, քան մինչև երեխայի 18 տարին լրանալըֈ 

Խնամատարությունը կարող է իրականացվել մինչև 23 տարեկանը` Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում: 

4. Սուր կամ քրոնիկ վարակիչ հիվանդությամբ տառապող երեխայի 

խնամքը և դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքում կարող են 

կազմակերպվել, եթե վերջինս անցել է հաշմանդամություն կամ այլ հատուկ 

կարիք կամ դաստիարակության դժվարություն ունեցող երեխային խնամելու 

և դաստիարակելու համապատասխան վերապատրաստում, ինչպես նաև ունի 

երեխայի կարիքներին համապատասխանող կենցաղային և այլ անհրաժեշտ 

պայմաններ: 

5. Խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքի և դաստիարակության 

կազմակերպման հնարավորությունը դիտարկվում է նախքան երեխայի 

խնամքը և դաստիարակությունը դաստիարակչական, բժշկական հաստա-

տությունում, բնակչության սոցիալական պաշտպանության և նմանատիպ այլ 

կազմակերպությունում կազմակերպելը: 

6. Խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքի և դաստիարակության 

կազմակերպումը հիմք չէ երեխային որդեգրելը կամ խնամակալության 

(հոգաբարձության) հանձնելը մերժելու համարֈ 

7. Երեխայի ծնողն իրավունք ունի մասնակցելու իր երեխայի խնամքը և 

դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքում կազմակերպելու գործըն-

թացին, եթե դա չի հակասում երեխայի շահերին: 

8. Երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքում 

կազմակերպելու դեպքում երեխայի ծնողներն իրավունք ունեն և պարտավոր 

են կապ պահպանել երեխայի հետ, եթե նրանք դատական կարգով չեն զրկվել 

ծնողական իրավունքներից, և եթե այդ կապի պահպանումը բխում է երեխայի 

շահերից: Ծնողն իրավունք ունի վարչական կամ դատական կարգով 

վիճարկելու երեխային խնամատարության հանձնելու որոշումը: 

9. Երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքում 

կազմակերպելը չի սահմանափակում նաև մերձավոր ազգականների` 

երեխայի հետ կապ պահպանելու իրավունքը, եթե կապի պահպանումը բխում 

է երեխայի շահերից: 

10. Եթե ծնողը գտնվում է արգելանքի տակ, ապա Արցախի Հանրապե-

տության շրջաններում վարչակազմերը, իսկ Ստեփանակերտ քաղաքում՝ 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը պարտավոր են տեղեկացնել ծնողին 

երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքում 

կազմակերպելու, խնամատարության տեսակի, խնամքի և դաստիարա-

կության ընթացքի և երեխային վերաբերող այլ որոշումների մասին դրանց 

ընդունումից հետո ոչ ուշ, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

11. Խնամատար ընտանիքի ընտրությունը Արցախի Հանրապետության 

շրջաններում իրականացնում են վարչակազմերը, իսկ Ստեփանակերտ 

քաղաքում՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը՝ հաշվի առնելով Երեխայի 

լավագույն շահերըֈ 

12. Երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը խնամատար ընտանի-

քում կազմակերպելու կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 
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Հոդված 137.1. Խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքը և դաստիա-

րակությունը կազմակերպելու մասին պայմանագիրը 

 

1. Խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը 

իրականացվում են երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը կազմակեր-

պելու մասին պայմանագրի (այսուհետ` Խնամատարության պայմանագիր) 

հիման վրա: 

2. Խնամատարության պայմանագիրը ծնողների (երեխայի այլ օրինա-

կան ներկայացուցչի), խնամատար ծնողի և Արցախի Հանրապետության 

շրջաններում  վարչակազմերի, իսկ Ստեփանակերտ քաղաքում՝ Ստեփանա-

կերտի քաղաքապետարանի միջև կնքված պայմանագիր է: 

3. Ծնողը չի կարող հանդես գալ որպես Խնամատարության պայմա-

նագրի կողմ, եթե նա` 

1) դատական կարգով զրկվել է ծնողական իրավունքներից. 

2) դատարանի կողմից ճանաչվել է անգործունակ. 

3) դատարանի կողմից ճանաչվել է անհայտ բացակայող կամ մահացած: 

4. Ծնողը կարող է հանդես չգալ որպես Խնամատարության 

պայմանագրի կողմ արգելանքի տակ գտնվելու, ծանր հիվանդության կամ 

ներկայանալու անհնարինության հիմնավոր պատճառով` այդ մասին գրավոր 

հայտնելով Արցախի Հանրապետության շրջաններում՝ վարչակազմեր, իսկ 

Ստեփանակերտ քաղաքում՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետարան: 

5. Խնամատարության պայմանագրով սահմանվում են երեխայի 

խնամքի, դաստիարակության և կրթության պայմանները, կողմերի 

իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև այդ պայմանագրի 

ժամկետի երկարաձգման, դադարման հիմքերն ու հետևանքներըֈ 

6. Խնամատարության պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել 

կողմերի համաձայնությամբ` 

1) խնամատար ծնողների նախաձեռնությամբ` հարգելի պատճառների 

(հիվանդության, ընտանեկան կամ գույքային դրության փոփոխման, հոգեզա-

վակի հետ փոխըմբռնման բացակայության, երեխաների անհամատեղելի-

ության և այլն) առկայության դեպքում. 

2) երեխայի ծնողի (օրինական ներկայացուցչի) պահանջով` խնամա-

տարության կիրառման համար հիմք հանդիսացած պատճառի վերացման, 

այդ թվում` ընտանիքի հետ վերամիավորման դեպքում. 

3) Արցախի Հանրապետության շրջաններում վարչակազմերի, իսկ 

Ստեփանակերտ քաղաքում՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի նախա-

ձեռնությամբ՝ խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքն ապահովելու, 

նրան դաստիարակելու և կրթություն ստանալու համար անբարենպաստ 

պայմաններ առաջանալու կամ երեխային ծնողներին վերադարձնելու կամ 

ազգականների խնամակալությանը (հոգաբարձությանը) հանձնելու կամ 

երեխային որդեգրելու դեպքերում: 

7. Խնամատարության պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 
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       Հոդված 138.  Հոգեզավակը 

 

1. Հոգեզավակը կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխան է, 

որի խնամքը և դաստիարակությունը կազմակերպվում են խնամատար 

ընտանիքումֈ 

2. Արգելվում է եղբայրների և քույրերի խնամքը և դաստիարակությունը 

տարբեր խնամատար ընտանիքներում կազմակերպելը, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ դա բխում է նրանց կամ նրանցից մեկի շահերիցֈ 

3. Հոգեզավակը պահպանում է իրեն հասանելիք ալիմենտի, կենսաթո-

շակի, բնակելի տարածության սեփականության օգտագործման իրավունքը, 

իսկ բնակելի տարածության բացակայության դեպքում` Արցախի Հանրապե-

տության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` բնակելի տարածություն 

ստանալու իրավունքըֈ Հոգեզավակը պահպանում է նաև սույն օրենսգրքի 42-

44-րդ հոդվածներով նախատեսված իրավունքներըֈ 

4. Հոգեզավակի ալիմենտի համար վճարները և կենսաթոշակը տնօրի-

նում է խնամատար ծնողը` հաշվի առնելով Երեխայի լավագույն շահերը: 

Խնամատար ծնողը գումարի ծախսման մասին վերահսկողություն իրականա-

ցնող իրավասու մարմնի կողմից հարցում ստանալու դեպքում այդ մասին 

տալիս է համապատասխան տեղեկատվություն: 

5. Հոգեզավակի որդեգրումն իրականացվում է սույն օրենսգրքով 

սահմանված կարգով: Որդեգրման պահից Խնամատարության պայմանագիրը 

դադարում է: 

6. Խնամատար ծնողի և հոգեզավակի տարիքային տարբերությունը 

պետք է լինի 18 տարուց ոչ պակաս և 50 տարուց ոչ ավելի, իսկ երեխային 

խնամատարության հանձնելու պահին խնամատար ծնողներից յուրաքան-

չյուրի տարիքը չի կարող գերազանցել 55 տարին: 

 

Հոդված 138.1. Խնամատար ծնողները 

 

1. Խնամատար ծնող կարող է լինել Արցախի Հանրապետության 

տարածքում մշտապես բնակվող Արցախի Հանրապետության չափահաս 

քաղաքացին, բացառությամբ` 

1) դատարանի կողմից անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ 

ճանաչված անձանց. 

2) ամուսինների, որոնցից մեկին դատարանը ճանաչել է անգործունակ 

կամ սահմանափակ գործունակ. 

3) դատական կարգով ծնողական իրավունքներից զրկված կամ 

սահմանափակ ծնողական իրավունքներով անձանց. 

4) օրենքով իրենց վրա դրված պարտականությունները ոչ պատշաճ 

կատարելու պատճառով խնամակալի (հոգաբարձուի) պարտականություն-

ներից հեռացված անձանց. 

5) նախկին որդեգրողների, եթե որդեգրումը դատական կարգով 

վերացվել է նրանց մեղքով. 

6) այն անձանց, որոնք առողջական վիճակի պատճառով չեն կարող 

իրականացնել ծնողական պարտականություններ. 
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7) այն անձանց, որոնք չունեն մշտական բնակության վայր, ինչպես նաև 

այնպիսի բնակելի տարածություն, որը համապատասխանում է սահմանված 

սանիտարական և տեխնիկական պահանջներին. 

8) այն անձանց, որոնք այդ պահին ունեն դատվածություն` մարդու կամ 

հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղղված ծանր կամ 

առանձնապես ծանր հանցագործության, ընտանիքի և երեխայի շահերի դեմ 

ուղղված հանցագործության համար. 

9) այն անձանց, որոնք կախվածություն ունեն ալկոհոլից, թմրանյութե-

րից, տառապում են թունամոլությամբ կամ զբաղվում են մարմնավաճառու-

թյամբ և հաշվառված են համապատասխան բժշկական կազմակերպությու-

նում կամ Ոստիկանությունում՝ համապատասխան ստորաբաժանման կող-

միցֈ 

2. Խնամատար ծնողները հոգեզավակի նկատմամբ ձեռք են բերում 

խնամակալի իրավունքներ ու պարտականություններ: 

  

Հոդված 139. Խնամատար ընտանիքի տեսակները և խնամատարության 

ժամկետները 

 

1. Խնամատար ընտանիքի տեսակներն են` 

1) մասնագիտացված խնամատար ընտանիքը, որտեղ խնամք են ստա-

նում հաշմանդամություն կամ ծանր առողջական խնդիրներ ունեցող, դաստի-

արակության դժվարություններ ունեցող, հոգեկան կամ վարքի խանգարումով 

տառապող, խոր սթրես ապրած, հոգեցնցման (հոգեկան տրավմայի) ենթարկ-

ված երեխաները, ինչպես նաև անչափահաս մայրերը կամ նրանց երեխաները. 

2) ճգնաժամային խնամատար ընտանիքը, որտեղ երեխայի խնամքը և 

դաստիարակությունը կազմակերպվում են` 

ա. երեխայի ծնողի (այլ օրինական ներկայացուցչի) ծանր հիվանդության 

դեպքում, 

բ. երեխայի ծնողի (այլ օրինական ներկայացուցչի) կալանավորման կամ 

ազատազրկման դեպքում, եթե պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու կամ 

պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու որոշում չի կայացվել, 

գ. եթե երեխային պետք է անհապաղ առանձնացնել ծնողից (այլ 

օրինական ներկայացուցչից) վերջինիս գործողության կամ անգործության 

հետևանքով երեխայի կյանքին կամ առողջությանն սպառնացող անմիջական 

վտանգի դեպքում, 

դ. եթե տարերային կամ տեխնածին աղետի հետևանքով երեխայի ծնողի 

(այլ օրինական ներկայացուցչի) համար անհնար է իրականացնել կամ 

ապահովել երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը, 

ե. եթե ծնողը (այլ օրինական ներկայացուցիչը) հոգ չի տանում երեխայի 

մասին, այդ թվում` չի ապահովում նրա պատշաճ խնամքը և դաստիարակու-

թյունը, 

զ. ծնողների` միմյանցից առանձին ապրելու դեպքում, եթե ծնողները 

համաձայնություն ձեռք չեն բերել երեխայի բնակության վայրի կամ 

տեսակցությունների վերաբերյալ. 

3) արձակուրդային խնամատար ընտանիքը, որտեղ երեխայի խնամքը և 

դաստիարակությունը կարող են կազմակերպվել անընդմեջ կամ շաբաթական 

մի քանի օր տևողությամբ, այդ թվում` ոչ աշխատանքային` տոնական, 
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հիշատակի և հանգստյան օրերին: Արձակուրդային խնամատարությունը 

կազմակերպվում է դաստիարակության դժվարություններ, առողջական 

խնդիրներ կամ հաշմանդամություն ունեցող, հատուկ խնամքի կարիք ունեցող 

երեխաների խնամքը և դաստիարակությունը հոգալու և կազմակերպելու կամ 

երեխայի խնամքի և դաստիարակության հետ կապված այլ խնդիրներ ունեցող 

ծնողին (այլ օրինական ներկայացուցչին) աջակցելու նպատակով. 

4) ընդհանուր խնամատար ընտանիքը, որտեղ երեխայի խնամքը և 

դաստիարակությունը կարող են կազմակերպվել այն դեպքում, երբ առկա չեն 

սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերով նախատեսված խնամատար 

ընտանիքներ ընտրելու հիմքերը: 

2. Մասնագիտացված խնամատարությունը կարող է իրականացվել նաև 

18-23 տարեկան անձանց նկատմամբ` որպես պետության կողմից տրամադր-

վող հետխնամքի աջակցություն` Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյան սահմանած կարգով: 

3. Ճգնաժամային խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքը 

կազմակերպվում է ընդհանուր կարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

երեխայի մերձավոր ազգականը գրավոր համաձայնություն է տալիս երեխայի 

խնամքը և դաստիարակությունն ստանձնելու մասին: Այդ դեպքում, հաշվի 

առնելով Երեխայի լավագույն շահերը և երեխայի խնամատարությունն 

ստանձնելու ցանկություն հայտնած մերձավոր ազգականի` օրենքով սահ-

մանված պահանջներին համապատասխանությունը, երեխան ճգնաժամային 

խնամատարության հանձնվում է այդ մերձավոր ազգականին: Ճգնաժամային 

խնամատարությունը կազմակերպվում է մինչև մեկ ամիս ժամկետով, 

անհրաժեշտության դեպքում` ևս մեկ ամիս երկարաձգելու հնարավորու-

թյամբ: Այն համարվում է անցումային փուլ, որի ընթացքում պետք է որոշվեն 

երեխայի հետագա խնամքի ձևը, ժամկետներն ու պայմանները: 

4. Խնամատարությունը կարող է լինել կարճաժամկետ և երկարաժամ-

կետ` մինչև երեխայի չափահաս դառնալը: Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 

կետով նախատեսված խնամատար ընտանիքները կարող են լինել 

կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ, 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեսված 

խնամատար ընտանիքները՝ միայն կարճաժամկետ, իսկ 4-րդ կետով 

նախատեսված խնամատար ընտանիքները` միայն երկարաժամկետ: 

5. Կարճաժամկետ խնամատարությունը կիրառվում է մինչև մեկ ամիս 

ժամկետով, անհրաժեշտության դեպքում` ևս մեկ ամիս երկարաձգելու 

հնարավորությամբ, եթե սույն օրենսգրքով առավել սեղմ ժամկետ նախատես-

ված չէֈ Կարճաժամկետ խնամատարության ժամկետի ավարտից հետո, եթե 

հնարավոր չէ երեխային վերադարձնել կենսաբանական կամ խնամակալի 

ընտանիք, իսկ խնամատար ընտանիքը պատրաստ է շարունակել երեխայի 

խնամքը և դաստիարակությունը, ապա նախապատվությունը տրվում է նույն 

ընտանիքում խնամատարության ժամկետը երկարաձգելուն: 

6. Երկարաժամկետ խնամատարությունը կիրառվում է մեկ տարի և 

ավելի ժամկետով: Երկարաժամկետ խնամատարության պայմանագրի երկա-

րաձգում թույլատրվում է, եթե երեխայի վերադարձն ընտանիք կամ երեխայի 

որդեգրումը կամ խնամակալությունը (հոգաբարձությունը) հնարավոր չէ: 

 

Հոդված 139.1. Խնամատար ընտանիքում հոգեզավակի խնամքի և 

դաստիարակության նկատմամբ վերահսկողությունը 
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1. Խնամատար ծնողի ստանձնած պարտականությունների և հոգեզա-

վակի խնամքը և դաստիարակությունը կազմակերպելու մասին պայմանա-

գրային պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու 

նպատակով Արցախի Հանրապետության շրջաններում վարչակազմերի, իսկ 

Ստեփանակերտ քաղաքում՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կողմից 

իրականացվում է խնամատար ընտանիքում տեղավորված երեխայի կյանքի, 

առողջության, դաստիարակության և կենսապայմանների վերահսկողությունֈ 

2. Խնամատար ընտանիքում հոգեզավակի խնամքի նկատմամբ 

վերահսկողությունն իրականացվում է Խնամատարության պայմանագրի ողջ 

ժամանակահատվածում: 

3. Վերահսկողության ժամանակահատվածում խնամատար ծնողը 

վերահսկողություն իրականացնող մարմնի ներկայացուցչին սույն հոդվածի 8-

րդ մասով նախատեսված՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ սահմանված կարգով տրամադրում է հոգեզավակի վերաբերյալ 

անհրաժեշտ տեղեկատվություն: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված տեղեկությունը ձեռք բերե-

լուն խոչընդոտելու դեպքում վերահսկողություն իրականացնող իրավասու 

մարմնի ներկայացուցիչը պարտավոր է այդ տեղեկությունն ստանալ անձամբ 

երեխայից: 

5. Վերահսկողությունն իրականացվում է՝ 

1) երեխայի, խնամատար ծնողի հետ պարբերաբար հանդիպումների և 

հարցազրույցների միջոցով. 

2) խնամատար ընտանիք պարբերաբար այցելությունների, մշտադի-

տարկման (մոնիտորինգ), տեղում ուսումնասիրություն իրականացնելու 

միջոցով: 

6. Վերահսկողության ընթացքում կիրառվում են սույն օրենսգրքի 128.1-

ին հոդվածի 6-10-րդ մասերով սահմանված դրույթները: 

7. Խնամատար ընտանիքի բնակության վայրի հնարավոր փոփոխու-

թյան դեպքում խնամատար ծնողը պարտավոր է տեղափոխումից առնվազն 10 

աշխատանքային օր առաջ այդ մասին տեղեկացնել իրավասու մարմնին, իսկ 

դրա անհնարինության դեպքում` տեղափոխումից հետո` եռօրյա ժամկետում` 

տեղեկացնելով նաև Խնամատարության պայմանագրի կողմ հանդիսացող 

Արցախի Հանրապետության շրջաններում վարչակազմերին, իսկ Ստեփանա-

կերտ քաղաքում՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին:  

8. Վերահսկողության կարգը, խնամատար ընտանիքի հետ հանդի-

պումների և այցելությունների պարբերականությունը, ուսումնասիրության 

կարգը սահմանում է Արցախի  Հանրապետության կառավարությունը: 

  

Հոդված 140. Խնամատար ընտանիքին վճարվող դրամական միջոցները 

 

 1. Խնամատար ընտանիքին ամսական ժամանակահատվածով վճար-

վում են դրամական միջոցներ` Արցախի Հանրապետության կառավարության 

սահմանած կարգով և չափով: 

2. Խնամատար ընտանիքին վճարվող դրամական միջոցները կազմված 

են` 
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1) երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար նախատեսված 

միջոցներից. 

2) երեխայի խնամքի և դաստիարակության դիմաց տրվող վարձատ-

րությունից: 

3. Խնամատար ընտանիքին վճարվող դրամական միջոցների 

ֆինանսավորումն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեի, ինչպես նաև օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին: 

4. Խնամատար ընտանիքին վճարվող դրամական միջոցները չեն կարող 

պակաս լինել մեկ երեխայի համար նախատեսված` պետության հոգածության 

կենտրոններում երեխաների շուրջօրյա խնամքի և դաստիարակության 

համար գումարի չափից:»: 

 

Հոդված 37. Եզրափակիչ և անցումային դրույթներ 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

2. Սույն օրենքի 13-րդ հոդվածով նոր խմբագրությամբ շարադրվող՝ 

Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը, 21-րդ հոդվածի 7-րդ մասը, 

22-րդ հոդվածով շարադրվող՝ Օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ 

նախադասությունը, 25-րդ հոդվածը, 31-րդ հոդվածը, 33-րդ հոդվածով նոր 

խմբագրությամբ շարադրվող՝ Օրենսգրքի 130-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ 

կետը, 36-րդ հոդվածով նոր խմբագրությամբ շարադրվող՝  Օրենսգրքի  137-րդ  

հոդվածի  1-ին  մասի  երկրորդ  նախադասությունը և 12-րդ մասը, 139-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասը և 139.1-ին հոդվածի 8-րդ մասն ուժի մեջ են մտնում 

պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո: 

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երեք ամսվա ընթացքում, 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը և սույն օրենքով նախա-

տեսված մարմիններն ընդունում են սույն օրենքով նախատեսված ակտերը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                 Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-57-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                  հոկտեմբերի 31-ին 

 

 

«ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Երեխայի  իրավունքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի   

Հանրապետության 2008 թվականի մայիսի 14-ի ՀՕ-28 օրենքի (այսու-

հետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ» բառերով: 

 

Հոդված  2.  Օրենքի 12-րդ հոդվածում «երեխայի շահերից» բառերը փո-

խարինել «երեխայի կենսական շահերից» բառերով: 

  

Հոդված 3. Օրենքի 15-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ խմբա-

գրությամբ. 

«Յուրաքանչյուր երեխա ունի իր ծնողների հետ կանոնավոր անձնական 

փոխհարաբերություններ և անմիջական շփումներ պահպանելու իրավունք, 

բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան օրենս-

գրքով սահմանված դեպքերի:»: 

  

Հոդված 4.  Օրենքի 24-րդ  հոդվածի  առաջին  նախադասությունը  շարա-

դրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները պետության հոգածու-

թյան և պաշտպանության ներքո են, նրանք պետության և նրա համապատաս-

խան մարմինների կողմից պաշտպանության, խնամքի, դաստիարակության 

և օգնության իրավունք ունեն:»: 

 

Հոդված 5.  Սույն  օրենքն  ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  

 
 
 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-58-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                  հոկտեմբերի 31-ին 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 17-ի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ 

Օրենսգիրք) 8-րդ հոդվածի 5-րդ մասի երկրորդ պարբերության երկրորդ 

նախադասությունում «կարող է հրապարակվել միայն որդեգրողի համաձայ-

նությամբ» բառերը փոխարինել  «հրապարակվում է դռնփակ դատական 

նիստում» բառերով:  

 

Հոդված 2. 159-րդ հոդվածի 2-րդ մասում` 

1) 3-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել. 

2) 8-րդ կետից հանել «, ինչպես նաև խնամատար ընտանիքներում 

գտնվող երեխաների խնամատար ծնողների գրավոր համաձայնությունը» 

բառերը. 

3) 9-րդ կետը «համաձայնություն» բառից առաջ լրացնել «հրաժարում 

կամ գրավոր» բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 160-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրու-

թյամբ. 

 

«Հոդված 160. Դիմումի քննությունը 

  

1. Որդեգրումը հաստատելու մասին գործերը դատարանը քննում է` 

1) որդեգրել ցանկացող անձի, խնամակալության և հոգաբարձության 

մարմնի և 14 տարին լրացած երեխայի պարտադիր մասնակցությամբ՝ Արցա-

խի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից երեխաներ որդեգրելու 

դեպքում. 

2) որդեգրել ցանկացող անձի, երեխաների պաշտպանության և 

օտարերկրյա որդեգրման բնագավառում համագործակցության ոլորտում 

նախատեսված` Արցախի Հանրապետության կառավարության նշանակած 

կենտրոնական մարմնի և 14 տարին լրացած երեխայի պարտադիր մասնակ-

ցությամբ` օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող 

անձանց, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս 

բնակվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացի երեխաներ որդեգրելու դեպքումֈ 
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2. Որդեգրվող երեխային դատարանը հարցեր է ուղղում որդեգրման 

վերաբերյալ երեխայի կարծիքը պարզելու համար` հաշվի առնելով նրա 

տարիքը և հասունության մակարդակըֈ 

3. Անհրաժեշտության դեպքում դատարանը գործի քննությանը կարող է 

ներգրավել որդեգրվող երեխայի ծնողներին (ծնողին) կամ այլ օրինական 

ներկայացուցիչների և այլ շահագրգիռ անձանց: 

4. Որդեգրման գործերով դատական քննությունն անցկացվում է 

դռնփակ, որի մասին որոշում է կայացվում դիմումը վարույթ ընդունելիս:»: 

  

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 
 
 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-59-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                   հոկտեմբերի 31-ին 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ  

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի ապ-

րիլի 25-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 172-րդ հոդվածում` 

1) վերնագիրը «Ծնողներից» բառից հետո լրացնել «կամ այն անձանցից, 

որոնց վրա դրված է երեխայի դաստիարակության և խնամքի պարտականու-

թյունը» բառերով. 

2) 1-ին մասը «առանց ծնողների» բառերից հետո լրացնել «կամ երեխայի 

դաստիարակությունը և խնամքն իրականացնող այլ անձանց» բառերով: 

  

Հոդված 2. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 172.1-ին 

հոդվածով. 

 

  «Հոդված 172.1. Ծնողի կամ այլ մերձավոր ազգականի և երեխայի միջև 

տեսակցության իրականացմանը խոչընդոտելը 

 

1. Երեխայի հետ բնակվող ծնողի կողմից երեխայի հետ չբնակվող ծնողի 

կամ այլ մերձավոր ազգականի և երեխայի միջև դատական կարգով 

սահմանված տեսակցության իրականացմանը մեկ ամսվա ընթացքում երեք 

կամ ավելի անգամ, ինչպես նաև մեկ տարվա ընթացքում հինգ կամ ավելի 

անգամ խոչընդոտելը կամ տեսակցություն իրականացնելուց առանց հարգելի 

պատճառների խուսափելը` 

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապա-

տիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ մինչև երեք ամիս 

ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով:»: 

  

Հոդված 3. Օրենսգրքի 176-րդ հոդվածում` 

1) վերնագիրը «չկատարելը» բառից հետո լրացնել «կամ ոչ պատշաճ 

կատարելը» բառերով. 

2) 1-ին մասը «դաստիարակության» բառից հետո լրացնել «և խնամքի» 

բառերով, իսկ «կատարելը» բառից հետո՝ «, որն առաջացրել է երեխայի 

իրավունքների և օրինական շահերի էական խախտում» բառերով: 

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 178-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրու-

թյամբ. 
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«Հոդված 178. Խնամատար ծնողի, խնամակալի կամ հոգաբարձուի 

իրավունքները չարաշահելը 

 

1. Խնամատարությունը, խնամակալությունը կամ հոգաբարձությունը 

շահադիտական կամ այլ անձնական դրդումներով օգտագործելը կամ 

հոգեզավակին (խնամարկյալին) առանց հսկողության կամ անհրաժեշտ 

աջակցության կամ օգնության թողնելը, որն առաջացրել է հոգեզավակի 

(խնամարկյալի) իրավունքների և օրինական շահերի էական խախտում` 

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրա-

պատիկից հազարապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ մինչև երեք ամիս 

ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը երկու տարի ժամկետով:»: 

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

ման օրվան հաջորդող օրը: 

 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                 Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-60-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                 հոկտեմբերի 31-ին 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  

ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1.  «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի  մա-

սին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի դեկտեմբերի 

24-ի ՀՕ-94 օրենքում (այսուհետ՝ Օրենք) 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետի և 

50-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գործառնական» բառը փոխարինել «գործառական» 

բառով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 19-րդ հոդվածում` 

1) 2-րդ մասի «հարկային պետական ծառայության» և «նշանակված են 

բացառապես» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «հարկային 

մարմնի» և «օգտագործվում են» բառերով. 

2) 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ. 

«Պետական բյուջեի ծախսերում պետական մարմնի աշխատակիցների 

խրախուսման և (կամ) համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդ 

նախատեսված լինելու դեպքում պետական մարմինների կամ դրանց 

պաշտոնատար անձանց վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասը 

(բացառությամբ պետական բյուջե գանձված գումարները պետական բյուջեի 

մուտքերի համապատասխան հաշիվներից վերադարձնելու դեպքերի) 

հատուցվում է նշված ֆոնդի միջոցների, իսկ դրանց անբավարարության 

դեպքում՝ պետական բյուջեի այլ միջոցների հաշվին, եթե այլ բան սահմանված 

չէ օրենքով: Ընդ որում, օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնատար անձանց 

ներկայացված հետադարձ պահանջների բավարարումից ստացվող 

գումարներն ուղղվում են խրախուսման և (կամ) համակարգի զարգացման 

նպատակային ֆոնդերի համալրմանը: 

  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

մանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-61-Ն 

 

 



140 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                                հոկտեմբերի 31-ին 

 

 

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հարկային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2002 թվականի սեպտեմբերի 14-ի ՀՕ-5 օրենքի (այսուհետ` 

Օրենք) 111-ին հոդվածի 12-րդ կետում և 28-րդ հոդվածի 1-ին մասում «հար-

կային մարմնի» բառերից հետո լրացնել «նյութական խրախուսման և» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 28-րդ հոդվածում` 

1) վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 28. Նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման 

ֆոնդը». 

2) 2-րդ մասի` 

ա. 1-ին կետի 2-րդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել, 

բ. 4-րդ կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 5-րդ կետ. 

«5) օրենքով սահմանված կարգով հարկային ծառայություն իրականա-

ցնող պաշտոնատար անձանց ներկայացված հետադարձ պահանջների 

բավարարումից ստացվող գումարների հաշվին:». 

3) 3-րդ մասի վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 8-րդ և 9-րդ կետեր. 

«8) հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայություն իրականացնող 

պաշտոնատար անձանց վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասը 

հատուցելու համար (բացառությամբ պետական բյուջե գանձված գումարները 

պետական բյուջեի մուտքերի համապատասխան հաշիվներից վերադարձ-

նելու դեպքերի). 

9) սույն հոդվածի 31-ին մասում նշված դեպքում Արցախի Հանրապե-

տության պետական բյուջեի  պահուստային ֆոնդից կամ Արցախի Հանրապե-

տության պետական բյուջեի այլ միջոցներից տրամադրված միջոցների 

վերականգնման համար:». 

4) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 31-ին  մաս. 

«31. Ֆոնդի միջոցների անբավարարության դեպքում հարկային մարմնի 

կամ հարկային ծառայություն իրականացնող պաշտոնատար անձանց 

վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասը հատուցվում է Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդի կամ Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի այլ միջոցների հաշվին: Այդ նպատա-

կով Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից 

կամ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի այլ միջոցներից 
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տրամադրված միջոցները վերականգնվում են ֆոնդի միջոցների հաշվին՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

մանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-62-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                                հոկտեմբերի 31-ին 

 

«ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ  

ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավա-

բանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և 

անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի ապրիլի 20-ի ՀՕ-30-Ն օրենքի 

11-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին մաս. 

«5.1. Գործակալության կամ դրա պաշտոնատար անձանց վարչարարու-

թյան հետևանքով պատճառված վնասը (բացառությամբ պետական բյուջե 

գանձված գումարները պետական բյուջեի մուտքերի համապատասխան 

հաշիվներից վերադարձնելու դեպքերի) հատուցվում է հավելյալ մատուցվող 

ծառայությունների դիմաց գանձված վճարներից գոյացած արտաբյուջետային 

միջոցների հաշվին: 

Արտաբյուջետային միջոցների անբավարարության դեպքում գործակա-

լության կամ դրա պաշտոնատար անձանց վարչարարության հետևանքով 

պատճառված վնասը հատուցվում է Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեի պահուստային ֆոնդի կամ Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեի այլ միջոցների հաշվին: Այդ նպատակով տրամադրված միջոցները 

վերականգնվում են գործակալության կողմից հավելյալ մատուցվող ծառայու-

թյունների դիմաց գանձված վճարներից գոյացած արտաբյուջետային միջոց-

ների հաշվին՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կար-

գովֈ Ընդ որում, օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնատար անձանց ներ-

կայացված հետադարձ պահանջների բավարարումից ստացվող գումարներն 

ուղղվում են արտաբյուջետային միջոցների համալրմանըֈ Արտաբյուջետային 

միջոցների օգտագործման կարգը և առաջնահերթությունները սահմանում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

մանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-63-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                               հոկտեմբերի 31-ին 

 

 

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի մայիսի 25-ի ՀՕ-201 օրենքի 84-

րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ մաս. 

«4. ՔԿԱԳ մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց վարչարա-

րության հետևանքով պատճառված վնասը (բացառությամբ պետական բյուջե 

գանձված գումարները պետական բյուջեի մուտքերի համապատասխան 

հաշիվներից վերադարձնելու դեպքերի) փոխհատուցվում է մատուցվող 

ծառայությունների դիմաց գանձված վճարներից գոյացած արտաբյուջետային 

միջոցների հաշվին: 

Արտաբյուջետային միջոցների անբավարարության դեպքում ՔԿԱԳ մար-

մինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց վարչարարության հետևանքով 

պատճառված վնասն Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի պա-

հուստային ֆոնդի կամ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի այլ 

միջոցների հաշվին հատուցվելու դեպքում այդ նպատակով տրամադրված 

միջոցները վերականգնվում են ՔԿԱԳ մարմինների կողմից մատուցվող 

ծառայությունների դիմաց գանձված վճարներից գոյացած արտաբյուջետային 

միջոցների հաշվին՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմա-

նած կարգովֈ Ընդ որում, օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնատար 

անձանց ներկայացված հետադարձ պահանջների բավարարումից ստացվող 

գումարներն ուղղվում են արտաբյուջետային միջոցների համալրմանըֈ 

Արտաբյուջետային միջոցների (բացառությամբ համայնքային բյուջեների 

արտաբյուջետային միջոցների) օգտագործման կարգը և առաջնահերթություն-

ները սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

մանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                 Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-64-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                                հոկտեմբերի 31-ին 

 

«ՆՈՏԱՐԻԱՏԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1.  «Նոտարիատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան 2005 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-184 օրենքի 25-րդ հոդվածում լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններ. 

«Նոտարի վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասը 

(բացառությամբ պետական բյուջե գանձված գումարները պետական բյուջեի 

մուտքերի համապատասխան հաշիվներից վերադարձնելու դեպքերի) 

փոխհատուցվում է մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձված 

վճարներից գոյացած արտաբյուջետային միջոցների հաշվին: 

Արտաբյուջետային միջոցների անբավարարության դեպքում նոտարի 

վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասն Արցախի Հանրապետու-

թյան պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդի կամ Արցախի Հանրապետու-

թյան պետական բյուջեի այլ միջոցների հաշվին հատուցվելու դեպքում այդ 

նպատակով տրամադրված միջոցները վերականգնվում են նոտարների 

կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձված վճարներից գոյացած 

արտաբյուջետային միջոցների հաշվին՝ Արցախի Հանրապետության կառա-

վարության սահմանած կարգովֈ Ընդ որում, օրենքով սահմանված կարգով 

պաշտոնատար անձանց ներկայացված հետադարձ պահանջների բավարա-

րումից ստացվող գումարներն ուղղվում են արտաբյուջետային միջոցների 

համալրմանըֈ Արտաբյուջետային միջոցների (բացառությամբ համայնքային 

բյուջեների արտաբյուջետային միջոցների) օգտագործման կարգը և 

առաջնահերթությունները սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

մանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-65-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                               հոկտեմբերի 31-ին 

 

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի մարտի 24-ի ՀՕ-66 օրենքի 68-

րդ հոդվածի` 

1) 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրու-

թյամբ. 

«Ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման, կյանքին ու առողջությա-

նը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ կատարողական վարույթ-

ներով, և երբ որպես պարտապան հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետու-

թյունը՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր չեն գանձ-

վում:». 

7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«7. Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը փոխանց-

վում են դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նյութական 

խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ, որում գոյացած միջոցներն 

օգտագործվում են կատարողական ծախսերի, հարկադիր կատարողի 

վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման, 

համակարգի զարգացման և ծառայողների նյութական խրախուսման, ինչպես 

նաև սույն կետի երրորդ պարբերությունում նշված դեպքում հարկադիր 

կատարողի վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի հատուց-

մանն ուղղված Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդի կամ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի այլ միջոցների 

վերականգնման համար: 

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նյութական 

խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների օգտագործման 

կարգը, ինչպես նաև ծախսման այլ ուղղությունները սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նյութական 

խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների անբավարա-

րության դեպքում հարկադիր կատարողի վարչարարության հետևանքով 

պատճառված վնասի փոխհատուցումը կատարվում է Արցախի Հանրապետու-

թյան պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդի կամ Արցախի Հանրապետու-

թյան պետական բյուջեի այլ միջոցների հաշվին: Այդ նպատակով Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից կամ Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի այլ միջոցներից տրամադրված 

միջոցները վերականգնվում են հարկադիր կատարման ծառայության 

նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների 

հաշվին:»: 



146 

 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

մանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                 Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-66-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                               հոկտեմբերի 31-ին 

 

 

«ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  2004 թվականի  դեկտեմբերի 22-ի 

ՀՕ-168 օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «հարկային մարմնի» բառերից 

հետո լրացնել «նյութական խրախուսման և» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

մանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-67-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                               հոկտեմբերի 31-ին 

 

 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ  

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

 

Հոդված 1. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2005 թվականի մայիսի 25-ի ՀՕ-206 օրենքի 18-րդ հոդվածի 

3-րդ մասում «հարկային մարմնի» բառերից հետո լրացնել «նյութական 

խրախուսման և» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

մանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-68-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                               հոկտեմբերի 31-ին 

 

 
«ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԿԻՐԱՌՈՂՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 
Հոդված 1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունե-

ության կասեցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2007 

թվականի փետրվարի 21-ի ՀՕ-15 օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասում 

«հարկային մարմնի» բառերից հետո լրացնել «նյութական խրախուսման և» 

բառերը: 
 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

մանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 
2018թ. նոյեմբերի 12 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-69-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

16 նոյեմբերի 2018թ.                                                          N 919-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի  N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ 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 դեկ-

տեմբերի 29-ի «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 370-Ն որոշման N1 հա-

վելվածի, N2 հավելվածի N1 աղյուսակի և N3 հավելվածի ցուցանիշներում կա-

տարել փոփոխություններ և լրացում` համաձայն  NN 1, 2 և 3 հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է ««Արցախի Հանրա-

պետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» Արցախի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի հոկտեմբերի 30-ի ՀՕ-46-Ն օրենքն 

ուժի մեջ մտնելուց հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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Հավելված N 1   

Արցախի Հանրապետության  կառավարության  

2018 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 919-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

                                                                                                     (հազ.դրամ) 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելացումները 

նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամսյակ 

Առաջին 

կիսամյակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - 8 000 000,0 

այդ թվում` 
    

Հարկային եկամուտներ և պետական 

տուրքեր 
- - - 8 700 000,0 

Այլ եկամուտներ - - - (700 000,0) 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

Հավելված N 2   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2018 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 919-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(հազ.դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

 

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ   - - - 5 000 000,0 

          այդ թվում`  

    04 
      

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - - 1 435 000,0 

 

1 

    

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, 

առևտրային և աշխատանքի գծով 

հարաբերություններ - - - 230 000,0 

 
  

1 
  

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և 

առևտրային հարաբերություններ  - - - 230 000,0 

 
    02 Տնտեսական զարգացման ծրագրեր - - - 230 000,0 

 
      ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական - - - 230 000,0 
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ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

 

2 

    

Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն, ձկնորսություն և 

որսորդություն - - - 485 000,0 

 
  1   Գյուղատնտեսություն  - - - 485 000,0 

 
  

  12 Գյուղատնտեսական միջոցառում-

ների իրականացման  ծրագրեր - - - 485 000,0 

 
  

  
  

ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  - - - 485 000,0 

 

9   
  

Տնտեսական հարաբերություններ 

(այլ դասերին չպատկանող) - - - 720 000,0 

 
  

1 
  

Տնտեսական հարաբերություններ 

(այլ դասերին չպատկանող) - - - 720 000,0 

 
    

04 Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման 

և կոմունալ տնտեսության գծով ԱՀ 

շրջանների կարողությունների 

զարգացման ծախսեր - - - 720 000,0 

 
      Ասկերանի շրջանի վարչակազմ - - - 81 500,0 

 
      Հադրութի շրջանի վարչակազմ - - - 114 300,0 

 
      Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ - - - 100 300,0 

 
      Մարտունու շրջանի վարչակազմ - - - 156 700,0 

 
      Շահումյանի  շրջանի վարչակազմ - - - 45 100,0 

 
      Շուշիի շրջանի վարչակազմ - - - 92 000,0 

 
      Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ - - - 130 100,0 

11       ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ - - - 3 565 000,0 

  1     Պետական բյուջեի և համայնքների 

պահուստային ֆոնդեր - - - 265 000,0 

    1   Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ - - - 265 000,0 

      01 Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ - - - 265 000,0 

        ԱՀ կառավարություն  - - - 265 000,0 

  2     Այլ  ծախսեր - - - 3 300 000,0 

    1   Այլ  ծրագրեր - - - 3 300 000,0 

      02 Կապիտալ ներդրումներ - - - 3 300 000,0 

        ԱՀ քաղաքաշինության 

նախարարություն - - - 3 300 000,0 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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Հավելված N 3   

Արցախի Հանրապետության  կառավարության  

2018 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 919-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 

(հազ.դրամ) 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելացումները 

նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամսյակ 

Առաջին 

կիսամյակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - (3 000 000,0) 

այդ թվում` 
    

Ֆինանսական զուտ ակտիվներ - - - (3 000 000,0) 

2. Բաժնետոմսերի և կապիտալում 

այլ մասնակցության ձեռքբերում 
- - - (3 000 000,0) 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

16 նոյեմբերի 2018թ.                                                          N 920-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ 

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «Զ» ՍԵՐԻԱՅԻ ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԸ 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9.5-րդ հոդվածի 4-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված պարտադիր դրոշմավորման 

ենթակա ապրանքների դրոշմավորման համար 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-

ից կիրառության մեջ դնել «Զ» սերիայի դրոշմապիտակները: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 
 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

16 նոյեմբերի 2018թ.                                                          N 921-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

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

սահմաններում` Ստեփանակերտ քաղաքի Ա. Առաքելյան փողոցի թիվ 7 

հասցեում գտնվող, քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող 

արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 

նպատակային նշանակության 0,16 հեկտար արդյունաբերական օբյեկտների 

հողերը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության` բնակելի  կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստրային 

արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային 

նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր 

է, քան մինչև փոփոխումը: 

3.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                              Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

20 նոյեմբերի 2018թ.                                                                N 934-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենս-

գրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով 

սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության 

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

կանի հունիսի 27-ի N 350 որոշմամբ հաստատված` Արցախի Հանրապետու-

թյան Ասկերանի համայնքի հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմա-

յում՝ համաձայն հավելվածի, համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատա-

կային նշանակության 9,5 հեկտար այլ հողատեսքերը փոխադրել արդյունաբե-

րության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանա-

կության՝ ընդերքի օգտագործման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                 Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

20 նոյեմբերի 2018թ.                                                                N 935-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

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

կանի հուլիսի 31-ի N 378 որոշմամբ հաստատված` Արցախի Հանրապետու-

թյան Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի հողերի օգտա-

գործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդի-

սացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,15 հեկտար 

արոտավայրը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ 

բնակելի կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

20 նոյեմբերի 2018թ.                                                                N 936-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

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

թվականի հուլիսի 31-ի N 384 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Քռասնիի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականու-

թյուն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,012 

հեկտար վարելահողը փոխադրել արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման 

և այլ արտադրական նպատակային նշանակության՝ գյուղատնտեսական 

արտադրական օբյեկտների հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                 Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

20 նոյեմբերի 2018թ.                                                                N 937-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

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

կանի սեպտեմբերի 14-ի N 465 որոշմամբ հաստատված` Արցախի Հանրապե-

տության Ասկերանի շրջանի Խնապատի գյուղական համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդի-

սացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 3,6 հեկտար այլ 

հողատեսքերը փոխադրել արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ 

արտադրական նպատակային նշանակության՝ ընդերքի օգտագործման 

հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                             Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

20 նոյեմբերի 2018թ.                                                                N 938-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

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

թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 627 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Հաթերքի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփակա-

նություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,2 

հեկտար այլ հողատեսքերը փոխադրել ջրային նպատակային նշանակության՝ 

ջրամբարների հողերի:            

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                               Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում                    Քրեական գործ ԸԻԴ/0045/01/18 

Քրեական գործ  ԸԻԴ/0045/01/18  

Նախագահող դատավոր` Մ.Ավանեսյան                                   

Դատավորներ`                    Լ.Ավանեսյան                                   

                                                Ա.Հայրապետյան 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք. Ստեփանակերտ                                                 12 նոյեմբերի 2018թ. 

 

ԱՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան) վճռաբե-

կության  կարգով. 

            նախագահությամբ ` դատավոր       Հ.Խաչատրյանի     

         մասնակցությամբ՝ դատավորներ       Ա.Աբրահամյանի 

                                                                        Հ.Աբրահամյանի 

                                                                        Գ.Գրիգորյանի 

                                                        Կ.Ղարայանի 

                               քարտուղարությամբ`     Վ.Հակոբյանի 

                մասնակցությամբ՝ մեղադրող       Լ.Բարսեղյանի 

                                               պաշտպան`    Ս.Ամիրյանի 

                                                     ամբաստանյալ`     Ա.Առաքելյանի 

 

դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով ըստ մեղադրանքի 

Արմեն Օնիկի Առաքելյանի՝ նախատեսված ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 245-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով, 245-րդ հոդվածի 1-ին մասով քրեական գործով ԱՀ 

վերաքննիչ դատարանի 2018թ. սեպտեմբերի 10-ի որոշման դեմ ԱՀ գլխավոր 

դատախազ, արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդական 

Ա.Մոսիյանի վճռաբեկ բողոքը, 
 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 
 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը 

2018թ. ապրիլի 9-ին ԱՀ ոստիկանության քննչական վարչությունում  

հարուցվել է 161024.18 քրեական գործը՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 245-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով: 

Նախաքննության մարմնի 2018թ. մայիսի 18-ի որոշմամբ Արմեն 

Առաքելյանի արարքը ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 245-րդ հոդվածի 1-ին մասից 

վերաորակվել է ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 245-րդ հոդվածի 1-ին մասով և ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 245-րդ հոդվածի 1-ին մասով: 

2018թ. մայիսի 19-ի՝ որպես մեղադրյալ ներգրավելու, խափանման միջոց 

ընտրելու մասին որոշումների հիման վրա, Արմեն Օնիկի Առաքելյանին 

մեղադրանք է առաջադրվել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 245-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով և 245-րդ հոդվածի 1-ին մասով, ու նրա նկատմամբ որպես խափանման 

միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին: 
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 2018թ. մայիսի 31-ին կազմվել է մեղադրական եզրակացություն, որը 

հաստատվել է հսկող դատախազի կողմից:  

 2018թ. հունիսի 6-ին քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ 

ուղարկվել է Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարան /այսուհետ՝ Դատարան/, ստացել ԸԻԴ/0045/01/18 

հերթական համարը և նույն օրն ընդունվել վարույթ: 

 Դատարանի 2018թ. հունիսի 21-ի որոշմամբ քրեական գործը 

նշանակվել է դատական քննության: 

 Դատարանի 2018թ. հունիսի 27-ի որոշմամբ, Արմեն Օնիկի 

Առաքելյանի շահերի պաշտպանության համար, գործով ներգրավվել է 

հանրային պաշտպան: 

 Դատարանը 2018թ. հուլիսի 10-ի դատավճռով Արմեն Օնիկի Առաքել-

յանին մեղավոր է ճանաչել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 245-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով և նշանակել պատիժ՝ ազատազրկում 1/մեկ/ տարի 6/վեց/ ամիս ժամ-

կետով, ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 245-րդ հոդվածի 1-ին մասով և նշանակել 

պատիժ՝ ազատազրկում 1/մեկ/ տարի 6/վեց/ ամիս ժամկետով, ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի կիրառմամբ՝ պատիժները մասնակիորեն գումարե-

լու միջոցով Արմեն Օնիկի Առաքելյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ է 

նշանակել ազատազրկում՝ 2/երկու/ տարի ժամկետով, ԼՂՀ քրեական օրենս-

գրքի 69-րդ հոդվածի կիրառմամբ նշանակված պատիժը՝ ազատազրկումը, 

պայմանականորեն չի կիրառել և սահմանել է փորձաշրջան՝ 2/երկու/ տարի 

ժամկետով:  

Արմեն Օնիկի Առաքելյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը՝ 

ստորագրությունը չհեռանալու մասին, թողնվել է անփոփոխ՝ մինչև 

դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը: 

 ԱՀ գլխավոր դատախազի պաշտոնակատար Ս.Հակոբյանը 2018թ. 

հուլիսի 24-ին նշված դատավճռի դեմ բերել է վերաքննիչ բողոք: 

 Վերաքննիչ բողոքը և քրեական գործը 2018թ. օգոստոսի 15-ին 

հանձնվել են Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի /այսուհետ՝ 

Վերաքննիչ դատարան/  դատական կազմին: 

 Վերաքննիչ դատարանի 2018թ. օգոստոսի 16-ի որոշմամբ վերաքննիչ 

բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատաքննության: 

 Վերաքննիչ դատարանի 2018թ. սեպտեմբերի 10-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքը մերժվել է՝ Արմեն  Օնիկի Առաքելյանի վերաբերյալ 

ԸԻԴ/0045/01/18 քրեական գործով ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարանի 2018թ. հուլիսի 10-ի դատավճիռը թողնելով օրինական 

ուժի մեջ: 

 Արմեն Օնիկի Առաքելյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը՝ 

ստորագրություն չհեռանալու մասին, թողնվել է անփոփոխ՝ մինչև որոշման 

օրինական ուժի մեջ մտնելը:  

Նշված որոշման դեմ 2018թ. սեպտեմբերի 27-ին ԱՀ գլխավոր դատախազ  

Ա.Ա.Մոսիյանը վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել Գերագույն դատարան: 

 Գերագույն դատարանի 2018թ. հոկտեմբերի 17-ի որոշմամբ վճռաբեկ 

բողոքն ընդունվել է  վարույթ: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 
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 2.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող 

փաստերը 

 Սույն վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն 

ունեն հետևյալ փաստերը. 

 1. Ա.Օ.Առաքելյանը դատապարտվել է այն բանի համար, որ նա 2014թ. 

աշնանը Մատաղիս-Թալիշ ավտոճանապարհահատվածի 2-րդ կիլոմետրում 

ապօրինի ձեռք է բերել գետնին ընկած հրազեն հանդիսացող EK 1890 համարի 

«ԱԿՄ» տեսակի ինքնաձիգ, որն ապօրինի փոխադրել է Մարտակերտ քաղաքի 

Սախարովի փողոցի թիվ 7 շենքի թիվ 12 հասցեում գտնվող իր բնակարան և 

առանց համապատասխան թույլտվության ապօրինի պահել նշված 

բնակարանի խոհանոցում, որը 2018թ. մարտի 29-ին ոստիկանության  

աշխատակիցների կողմից հայտնաբերվել և վերցվել է: 

 2016թ. ապրիլ ամսին Մարտակերտ քաղաքից դեպի «Կուկլենյալ» 

կոչվող տեղանք տանող ճանապարհահատվածին՝ «Կուկլենյալ» կոչվող 

արձանից 300 մետր հեռավորության վրա, ինչպես նաև «Երրորդ Սովխոզ» 

կոչվող տեղանքի ավտոճանապարհահատվածից 200 մետր հեռավորության 

վրա դեպի մարտական դիրքեր տանող ճանապարհին, Ա.Առաքելյանն 

ապօրինի ձեռք է բերել ընդհանուր 75 հատ 7,62 մմ տրամաչափի ինքնաձիգի 

փամփուշտներ, որոնք ապօրինի փոխադրել և պահել է՝ 45 հատը 

Մարտակերտ քաղաքի Սախարովի փողոցի թիվ 7 շենքի թիվ 12 հասցեում 

գտնվող իր բնակարանի խոհանոցում, իսկ 30 հատը՝ նույն քաղաքի 

Սախարովի փողոցի թիվ 7 շենքի դիմաց տեղակայված, որպես պահեստանոց 

օգտագործվող շինության մեջ, որոնք 2018թ. մարտի 29-ին ոստիկանության 

աշխատակիցների կողմից հայտնաբերվել և վերցվել են: 

 2.  2013թ. հոկտեմբերի 30-ի դատավճռով մեղավոր էր ճանաչվել ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվածի 1-ին մասով և դատապարտվել 20 օր 

ժամկետով կալանքի: ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի կիրառմամբ 

նրա նկատմամբ նշանակված պատիժը՝ կալանքը, պայմանականորեն չի 

կիրառվել և սահմանվել է փորձաշրջան 1/մեկ/ տարի ժամկետով: 

 3. Ա.Օ.Առաքելյանը հաշվառման է վերցվել ԱՀ ոստիկանության ՔԿՎ 

քրեակատարողական տեսչությունում 13.12.2013թ. և փորձաշրջանի ժամկետը 

լրանալու կապակցությամբ հանվել է հաշվառումից 13.12.2014թ.: 

 4. Ամբաստանյալի կողմից փորձաշրջանի ընթացքում կատարվել է 

միջին ծանրության հանցագործություն: 

 5. Դատարանը դատական ակտում նշել է, որ ամբաստանյալ 

Ա.Օ.Առաքելյանը դատվածություն ունի նախկինում դիտավորությամբ 

կատարված հանցանքի համար և պատիժը ծանրացնող հանգամանք է 

գնահատել հանցանքը կատարելու ռեցիդիվը: 

 6. Վերաքննիչ դատարանը որոշման մեջ նշել է, որ անթույլատրելի է 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու համար փորձաշրջանն անցնելուց 

հետո փորձաշրջանի ընթացքում միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես 

ծանր դիտավորյալ հանցանք կատարելու համար վերացնել նախկինում 

կիրառված, սակայն արդեն իսկ գոյություն չունեցող պատիժը պայմանականո-

րեն չկիրառելը և պատիժ նշանակելը ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 65-րդ հոդվա-

ծով նախատեսված կանոններով: 

3. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 
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Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի և հիմնավորումների 

սահմաններում.  

ԱՀ գլխավոր դատախազը ներկայացված բողոքում նշել է, որ Վերաքննիչ 

դատարանի կողմից թույլ է տրվել դատական սխալ, որն ազդել է գործի ելքի 

վրա: Բողոքաբերի կարծիքով՝ ստորադաս դատարանը չի կիրառել ԼՂՀ  

քրեական օրենսգրքի 65-րդ և 67-րդ հոդվածները, 69-րդ հոդվածի 7-րդ մասը, 

ինչը հանգեցրել է ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 370-րդ հոդ-

վածի պահանջներին չհամապատասխանող դատական ակտի կայացմանը:  

Բողոքաբերի կարծիքով՝ սույն քրեական գործով բարձրացվելիք 

հիմնական իրավական հարցը հետևյալն է. հիմնավորված է արդյոք 

Վերաքննիչ դատարանի հետևությունն այն մասին, որ անթույլատրելի է 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու համար փորձաշրջանն անցնելուց 

հետո փորձաշրջանի ընթացքում միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես 

ծանր դիտավորյալ հանցանք կատարելու  համար վերացնել նախկինում 

կիրառված, սակայն արդեն իսկ գոյություն չունեցող պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելը և պատիժ նշանակելը ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 65-րդ հոդվածով նախատեսված կանոններով: 

Վերաքննիչ դատարանն իր որոշման մեջ նշել է, որ օրենսդրի կողմից 

տրված իմպերատիվ ձևակերպումը, համաձայն որի՝ «փորձաշրջանի 

ընթացքում անձի կողմից միջին ծանրության,  ծանր կամ առանձնապես ծանր 

դիտավորյալ հանցանք կատարելու դեպքում դատարանը վերացնում է 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը», վերաբերում է այն դեպքերին, երբ 

փորձաշրջանի ժամկետը նոր հանցագործության կատարման համար պատիժ 

նշանակելու պահին լրացած չէ, և դեռևս շարունակում է գոյություն ունենալ 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու վերաբերյալ քրեաիրավական 

բնույթի միջոցը, քանի որ հակառակ մեկնաբանելու արդյունքում ստացվում է, 

որ փորձաշրջանի ժամկետը երկարաձգվում է, և քրեաիրավական բնույթի այդ 

միջոցը համարվում է կիրառված, անգամ այն պարագայում, երբ անձը դեռ 

դատապարտված չէ, ինչը կհակասի ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի սկզբունքներին:   

Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանի նման եզրահանգումն անհիմն 

է, քանի որ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 7-րդ մասում օրենսդիրը 

օգտագործել է «փորձաշրջանի ընթացքում անձի կողմից միջին ծանրության,  

ծանր կամ առանձնապես ծանր դիտավորյալ հանցանք կատարելու դեպքում» 

այլ ոչ թե «փորձաշրջանի ընթացքում նոր հանցանքի համար 

դատապարտվելու դեպքում» ձևակերպումը, իսկ համաձայն ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ «արարքի հանցավորությունը և 

պատժելիությունը որոշվում է դա կատարելու ժամանակ գործող քրեական 

օրենքով»: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «հանցանքը կատարելու 

ժամանակ է համարվում հանրության համար վտանգավոր գործողությունն 

/անգործությունը/ իրականացնելու ժամանակը՝ անկախ հետևանքները վրա 

հասնելու պահից», այսինքն՝ Ա.Առաքելյանի կողմից վերոնշյալ 

հանցագործությունը կատարվել է փորձաշրջանի ընթացքում և արարքի 

պատժելիությունը պետք է որոշվի դա կատարելու ժամանակ գործող 

քրեական օրենքով՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 7-րդ մասով: 

Բողաքաբերի կարծիքով՝ ստորադաս դատարանը թույլ է տվել դատական 

սխալ, որն ազդել է գործի ելքի վրա՝ չի կիրառել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-

րդ հոդվածի 7-րդ մասի պահանջները, իսկ ԼՂՀ քրեական դատավարության 
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օրենսգրքի 415-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «քրեական օրենքի կամ 

միջազգային պայմանագրի ոչ ճիշտ կիրառումը քրեական օրենքի կամ ԼՂՀ 

միջազգային պայմանագրի այն հոդվածի կամ հոդվածի այն մասի կիրառումն 

է, որը ենթակա չէր կիրառման, կամ այն հոդվածի կամ հոդվածի այն մասի 

չկիրառումն է, որը ենթակա էր կիրառման...»: 

Բողոքի հեղինակը փաստել է, որ դատարանն իր որոշման մեջ նշել է, որ 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու համար սահմանված փորձաշրջանի 

հետ մեկտեղ հոսում է նաև դատապարտյալի դատվածության համար 

սահմանված ժամկետը, և ի տարբերություն փորձաշրջանի ժամկետի, դատ-

վածության ժամկետն ընդհատվելու ինստիտուտ նախատեսված է, ու դատ-

վածության հետ կապված ժամկետն ընդհատվում է՝ մինչև դատվածության 

ժամկետը լրանալը նոր հանցագործություն կատարելու դեպքում: Իսկ  

Վերաքննիչ դատարանը հանգել է այն եզրակացության, որ, քանի որ Արմեն 

Օնիկի Առաքելյանն ունի չմարված դատվածություն դիտավորյալ հանցա-

գործություն կատարելու համար, նոր դիտավորյալ հանցագործություն կա-

տարելու համար պատիժ նշանակելիս Դատարանն իրավացիորեն է պատիժ 

նշանակել հանցագործությունների ռեցիդիվի կանոններով: 

Շարադրելով ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 7-րդ մասի, 83-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետի և 7-րդ մասի բովանդակությունը, բողոքաբերը 

նշել է, որ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 7-րդ մասում և 83-րդ 

հոդվածի 7-րդ մասում օգտագործվում է միևնույն տերմինը՝ «հանցանք 

կատարել», սակայն Վերաքննիչ դատարանն այդ հասկացությունը մի դեպքում 

կապում է պատիժ նշանակելու պահի հետ, մեկ այլ դեպքում` հանցանքի 

կատարման պահի հետ, իսկ   «Իրավական ակտերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 35-րդ 

հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն՝ «Նորմատիվ իրավական ակտում միևնույն 

հասկացությունը սահմանելիս կամ միևնույն միտքն արտահայտելիս պետք է 

կիրառեն միևնույն բառերը, տերմինները կամ բառակապակցությունները՝ 

որոշակի հերթականությամբ: Իրավական ակտում տարբեր հասկացություն-

ները չեն կարող օգտագործվել միևնույն տերմինով»: 

Բողոքի հեղինակը փաստել է, որ Վերաքննիչ դատարանը դեռևս 2018թ. 

փետրվարի 19-ին նմանատիպ՝ ԸԻԴ/0105/01/17 քրեական գործով, իր մեկ այլ 

որոշմամբ դատախազի վերաքննիչ բողոքը բավարարել է մասնակիորեն: 

Նշված վերաքննիչ բողոքում բարձրացված իրավական հարցը հետևյալն էր. 

հիմնավորված է արդյոք Դատարանի հետևությունն այն մասին, որ 

անթույլատրելի է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու համար 

փորձաշրջանն անցնելուց հետո փորձաշրջանի ընթացքում միջին 

ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր դիտավորյալ հանցանք 

կատարելու համար վերացնել նախկինում կիրառված, սակայն դատավճիռ 

կայացնելու ժամանակ ավարտված փորձաշրջանը և պատիժը նշանակելը ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 65-րդ հոդվածով նախատեսված կանոններով: 

Վերաքննիչ դատարանը նշել է «Դատարանն արձանագրելով հանդերձ 

այն փաստը, որ ամբաստանյալ Ս.Ավանեսյանը սույն քրեական գործով 

մեղսագրված արարքը կատարել է՝ ունենալով նախկինում դիտավորությամբ 

կատարված հանցանքի համար չմարված  դատվածություն, սխալմամբ 

եզրահանգել է, թե դատավճիռ կայացնելու պահին ամբաստանյալի համար 

նախկինում սահմանված փորձաշրջանի ժամանակահատվածի լրանալը հիմք 

է ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 7-րդ մասը չկիրառելու համար: 
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Արդյունքում, Դատարանն ամբաստանյալին մեղավոր է ճանաչել և ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կիրառմամբ արդարացիորեն 

դատապարտել 6 /վեց/ ամիս ժամկետով ազատազրկման /այս մասով 

դատական ակտը պետք է թողնել օրինական ուժի մեջ/, սակայն հաշվի չի առել 

նախկին դատավճռով նշանակված պատիժը: Այսինքն, Դատարանը թույլ է 

տվել դատական սխալ, մասնավորապես, չի կիրառել ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 65-րդ և 67-րդ հոդվածները և 69-րդ հոդվածի 7-րդ մասը, ինչը 

հանգեցրել է ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 370-րդ հոդվածի 

պահանջներին չհամապատասխանող դատական ակտի կայացմանը: Նշված 

խախտումներն իրենց բնույթով էական են, ուստի համաձայն ԼՂՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 415-րդ, 417-րդ հոդվածների՝ հիմք են Դատա-

րանի բողոքարկված դատական ակտը մասնակիորեն բեկանելու համար»: 

Վերաքննիչ դատարանը մի դեպքում նշել է, որ օրենսդրի կողմից տրված 

իմպերատիվ ձևակերպումը, համաձայն որի՝ «փորձաշրջանի ընթացքում 

անձի կողմից միջին ծանրության,  ծանր կամ առանձնապես ծանր 

դիտավորյալ հանցանք կատարելու դեպքում դատարանը վերացնում է 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը», վերաբերում է այն դեպքերին, երբ 

փորձաշրջանի ժամկետը նոր հանցագործության կատարման համար պատիժ 

նշանակելու պահին լրացած չէ և դեռևս շարունակում է գոյություն ունենալ 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու վերաբերյալ քրեաիրավական 

բնույթի միջոցը, իսկ մեկ այլ դեպքում նշել է, որ Դատարանը սխալմամբ 

եզրահանգել է, թե դատավճիռ կայացնելու պահին ամբաստանյալի համար 

նախկինում սահմանված փորձաշրջանի ժամանակահատվածի լրանալը հիմք 

է ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 7-րդ մասը չկիրառելու համար: 

Վերաքննիչ դատարանը ԸԻԴ/0045/01/18 քրեական գործով՝ ըստ մեղադ-

րանքի Արմեն Օնիկի Առաքելյանի՝ նախատեսված ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 

245-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 245-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 2018թ. Սեպտեմ-

բերի 10-ին կայացրած որոշման մեջ և նույնանման փաստական հանգա-

մանքներով մեկ այլ գործով՝ 2018թ. փետրվարի 19-ին ԸԻԴ/0105/01/17 քրեական 

գործով՝ ըստ մեղադրանքի Արամ Ռոմիկի Ավանեսյանի՝ նախատեսված ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվածի 1-ին մասով, կայացրած որոշման մեջ 

միևնույն նորմը կիրառել է հակասական մեկնաբանությամբ, հետևապես 

առկա է օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման խնդիր: 

Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է բեկանել Վերաքննիչ 

դատարանի ԸԻԴ/0045/01/18 քրեական գործով 2018թ. սեպտեմբերի 10-ին 

կայացված որոշումը և ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 65-րդ և 69-րդ հոդվածների 

կիրառմամբ Արմեն Օնիկի Առաքելյանի նկատմամբ նշանակել արդարացի 

պատիժ:  

 

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ բողոքարկված դատական 

ակտի վճռաբեկության կարգով վերանայման ենթարկելու նպատակն օրենքի 

միատեսակ կիրառության ապահովման սահմանադրական գործառույթի 

իրականացումն է:  

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ պայմանական դատապարտման  

փորձաշրջանի ընթացքում անձի կողմից միջին ծանրության, ծանր կամ 

առանձնապես ծանր դիտավորյալ հանցանք կատարելու դեպքում, երբ արդեն 
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ավարտված է փորձաշրջանի ժամկետը, պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելը վերացնելու և ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 65-րդ հոդվածով 

նախատեսված կանոններով պատիժ նշանակելու առումով առկա է օրենքի 

միատեսակ կիրառության ապահովման խնդիր: Ուստի, անհրաժեշտ է 

համարում սույն գործով արտահայտել իրավական դիրքորոշումներ, որոնք 

կարող են ուղղորդող նշանակություն ունենալ նման գործերով դատական 

պրակտիկայի ճիշտ ձևավորման համար: 

Սույն գործով Գերագույն դատարանի առջև բարձրացված իրավական 

հարցը հետևյալն է. հիմնավո՞ր է արդյոք Վերաքննիչ դատարանի 

հետևությունն այն մասին, որ անթույլատրելի է պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելու համար փորձաշրջանն անցնելուց հետո փորձաշրջանի 

ընթացքում միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր դիտավորյալ 

հանցանք կատարելու համար վերացնել նախկինում կիրառված, սակայն 

փորձաշրջանն ավարտվելու պատճառով  արդեն գոյություն չունեցող 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը և պատիժ նշանակելը ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 65-րդ հոդվածով նախատեսված կանոններով: 

Պատիժ նշանակելը քրեական գործով արդարադատության 

իրականացման կարևոր և պատասխանատու բաղադրատոմսերից է, ուստի 

օրենսդրի կողմից մեծապես կարևորվում է յուրաքանչյուր դեպքում անձի 

նկատմամբ պատիժ նշանակելիս քրեաիրավական նորմերով ամրագրված 

արդարության և պատասխանատվության անհատականացման սկզբունքի 

պահպանումը: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ հանցանք կատա-

րած անձի նկատմամբ կիրառվող պատիժն արդարացի է, եթե համապատաս-

խանում է հանցանքի ծանրությանը, դա կատարելու հանգամանքներին, 

հանցավորի անձնավորությանը, անհրաժեշտ և բավարար է անձին ուղղելու և 

նրա կողմից նոր հանցանքի կատարումը կանխելու համար: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ հանցա-

գործության համար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ նշանակվող 

պատժի նպատակն է վերականգնել սոցիալական արդարությունը, ուղղել 

պատժի ենթարկված անձին, ինչպես նաև կանխել հանցագործությունները: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ 

նշանակվում է արդարացի պատիժ, որը որոշվում է քրեական օրենսգրքի 

Հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի սահմաններում՝ հաշվի առնելով 

օրենսգրքի Ընդհանուր մասի դրույթները: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ պատժի 

տեսակը և չափը որոշվում են հանցագործության՝ հանրության համար 

վտանգավորության աստիճանով և բնույթով, հանցավորի անձը բնութագրող 

տվյալներով, այդ թվում՝ պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող 

կամ ծանրացնող հանգամանքներով: 

Նշված հոդվածների վերլուծությունից բխում է, որ պատիժը համարվում է 

արդարացի, եթե դատարանը ճիշտ է գնահատում գործի բոլոր հանգամանք-

ները, անձին բնութագրող բոլոր տվյալները և քրեական օրենքով նախատես-

ված պահանջներից ելնելով՝ հանցագործության մեջ մեղավոր անձի նկատ-

մամբ նշանակում է այնպիսի պատիժ, որն անհրաժեշտ և բավարար է այդ 

անձին ուղղելու և նրա կողմից նոր հանցանքի կատարումը կանխելու համար: 
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ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ եթե 

դատարանը կալանքի, ազատազրկման կամ կարգապահական գումար-

տակում պահելու ձևով պատիժ նշանակելով, հանգում է հետևության, որ 

դատապարտյալի ուղղվելը հնարավոր է առանց պատիժը կրելու, ապա կարող 

է որոշում կայացնել այդ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը հաշվի է առնում հան-

ցավորի անձը բնութագրող տվյալները, պատասխանատվությունը և պատիժը 

մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները: Չնայած պատիժը պայմանակա-

նորեն չկիրառելու հետ կապված ԼՂՀ քրեական օրենսգիրքը ինչպես հանցա-

գործությունների, այնպես էլ անձանց շրջանակի որևէ սահմանափակում չի 

նախատեսել, դատարանը պարտավոր է, ղեկավարվելով ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով նախատեսված պատիժ նշանակելու ընդհանուր 

սկզբունքներով, հաշվի առնել նաև հանցագործության՝ հանրության համար 

վտանգավորության աստիճանն ու բնույթը: Դատարանի կողմից նշանակվող 

պատժի արդարացիության հիմնական պահանջն այն է, որ պատիժը պետք է 

համապատասխանի հանցագործության վտանգավորության աստիճանին ու 

բնույթին: 

Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու համար կարևոր նշանակություն 

ունեն հանցագործության կատարման հանգամանքները, եղանակը, գործիք-

ներն ու միջոցները, մեղքի ձևը, հանցավորի կողմից այդ հանցագործության 

հանրորեն վտանգավոր հետևանքները նախատեսելու բնույթն ու աստիճանը: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ պատասխանատվությունն ու 

պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները հնարավորություն են 

տալիս պատկերացում կազմել հանցագործության՝ հանրության համար 

վտանգավորության աստիճանի և բնույթի, հանցավորի անձնավորության 

մասին և յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով անհատականացնել պատիժը: 

Պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքների ցանկի վերլուծությունը 

ցույց է տալիս, որ քննարկվող հանգամանքները վերաբերում են ինչպես 

հանցագործությանը, այնպես էլ հանցավորի անձնավորությանը կամ 

միաժամանակ բնութագրում են հանցագործությունն ու հանցավորի 

անձնավորությունը: Այդ պատճառով էլ պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող 

հանգամանքները պետք է դիտարկել որպես հանցակազմի սահմաններից 

դուրս հանգամանքներ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի վերաբերում են 

հանցագործությանը կամ հանցավորի անձնավորությանը, բարձրացնում կամ 

իջեցնում են հասարակական վտանգավորության աստիճանը և ազդում 

պատժի վրա: Դրանց գնահատմամբ է հնարավոր յուրաքանչյուր կոնկրետ 

գործով անհատական մոտեցում ցուցաբերել՝ ինչպես պատժի տեսակը և չափը 

որոշելիս, այնպես էլ այն կրելու նպատակահարմարության հարցը լուծելիս: 

Վերոգրյալի լույսի ներքո, վերլուծելով գործի նյութերն ու բողոքարկված 

դատական ակտը, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ամբաստանյալ 

Արմեն Օնիկի Առաքելյանը նախկինում՝ 2013 թվականի հոկտեմբերի 30-ին 

կայացված և 2013 թվականի նոյեմբերի 30-ից օրինական ուժի մեջ մտած 

դատավճռով, դատապարտվել է կալանքի 20 օր ժամկետով: Նշանակված 

պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել և սահմանվել է փորձաշրջան՝ 1 

տարի ժամկետով: 
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Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ամբաստանյալ Արմեն 

Առաքելյանին սույն քրեական գործով մեղսագրվել է ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 

245-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 245-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

արարքներ, որոնք նա կատարել է փորձաշրջանի ընթացքում: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 

հանցանքը կատարելու ժամանակ է համարվում հանրության համար 

վտանգավոր գործողությունը /անգործությունը/ իրականացնելու ժամանակը՝ 

անկախ հետևանքները վրա հասնելու պահից: 

Վերաքննիչ դատարանն, արձանագրելով հանդերձ այն փաստը, որ 

ամբաստանյալ Ա.Առաքելյանը սույն քրեական գործով մեղսագրված արարքը 

կատարել է՝ ունենալով նախկինում դիտավորությամբ կատարված հանցանքի 

համար չմարված դատվածություն, սխալմամբ եզրահանգել է, թե դատավճիռ 

կայացնելու պահին ամբաստանյալի համար նախկինում սահմանված 

փորձաշրջանի ժամանակահատվածի ավարտված լինելը հիմք է ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 7-րդ մասը չկիրառելու համար, որով իսկ 

թույլ է տվել դատական սխալ, մասնավորապես չի կիրառել ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 65-րդ և 67-րդ հոդվածները  և 69-րդ հոդվածի 7-րդ մասը, ինչը 

հանգեցրել է ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 370-րդ հոդվածի 

պահանջներին չհամապատասխանող դատական ակտի կայացմանը: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն գործով կիրառման 

ենթակա են ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի ընդհանուր մասի՝ պատժի նշանակման 

սկզբունքների շարքին դասվող 65-րդ /պատիժ նշանակելը դատավճիռների 

համակցությամբ/, 67-րդ /պատժի ժամկետները որոշելը դրանք գումարելիս/, 

69-րդ /պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը/ հոդվածները՝ հետևյալ 

պատճառաբանությամբ.  

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69 հոդվածի 7-րդ մասն ամրագրում է. 

«Փորձաշրջանի ընթացքում անձի կողմից միջին ծանրության, ծանր կամ 

առանձնապես ծանր դիտավորյալ հանցանք կատարելու դեպքում դատարանը 

վերացնում է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը և պատիժ նշանակում 

սույն օրենսգրքի 65-րդ հոդվածով նախատեսված կանոններով: Նույն 

կանոններով պատիժ է նշանակվում նաև նոր անզգույշ կամ ոչ մեծ 

ծանրության դիտավորյալ հանցանք կատարելու դեպքում, եթե դատարանը 

վերացնում է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը»: 

Հաշվի առնելով այն փաստը, որ ամբաստանյալի կողմից սույն քրեական 

գործով մեղսագրված արարքը կատարվել  է փորձաշրջանի ընթացքում, 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ անհրաժեշտ է վերացնել Դատարանի 

2013 թվականի հոկտեմբերի 30-ի դատավճռով սահմանված պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելը: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերն իրենց 

հերթին ամրագրում են. 

«1.Եթե դատավճիռ կայացնելուց հետո, բայց մինչև պատժի լրիվ կրելը 

դատապարտյալը նոր հանցանք է կատարել, ապա դատարանը նոր 

դատավճռով նշանակված պատժին լրիվ կամ մասնակիորեն գումարում է 

նախորդ դատավճռով նշանակված պատժի չկրած մասը»: 

«4.Դատավճիռների համակցությամբ վերջնական պատիժը պետք է ավելի 

մեծ լինի ինչպես նոր հանցագործության համար նշանակված պատժից, 

այնպես էլ նախորդ դատավճռով նշանակված պատժի չկրած մասից»: 
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Գերագույն դատարանը գտնում է, որ անհրաժեշտ է սույն քրեական 

գործով Դատարանի կողմից նշանակված պատժին 2/երկու/ տարի ժամկետով 

ազատազրկմանը, լրիվ գումարել Դատարանի 2013 թվականի հոկտեմբերի 30-

ի դատավճռով նշանակված պատիժը՝ 20 /քսան/ օր ժամկետով կալանքը:  

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի 

համաձայն՝ հանցանքների համակցությամբ և դատավճիռների համակցու-

թյամբ պատիժները լրիվ կամ մասնակիորեն  գումարելիս ազատազրկման մեկ 

օրվան համապատասխանում է կալանքի կամ կարգապահական գումարտա-

կում պահելու մեկ օրը: 

Նշվածների համատեքստում, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ 

ամբաստանյալի նկատմամբ վերջնական պատիժ պետք է նշանակել 

ազատազրկում՝ 2 /երկու/ տարի 20 /քսան/ օր ժամկետով:  

Ինչ վերաբերում է նշանակված պատիժը կրելու հարցին, ապա Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է հետևյալը.   

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ եթե 

դատարանը ազատազրկման ձևով պատիժ նշանակելով, հանգում է 

հետևության, որ դատապարտյալի ուղղվելը հնարավոր է առանց պատիժը 

կրելու, ապա կարող է որոշում կայացնել այդ պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելու մասին: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը հաշվի է առնում հանցավորի 

անձը բնութագրող տվյալները, պատասխանատվությունը և պատիժը 

մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքները: 

Ինչպես բխում է վկայակոչված իրավակարգավորումից՝ ազատազրկման 

ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին որոշում 

կայացնելու հարցում օրենսդիրը, հանցավորի անձը բնութագրող տվյալները, 

պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող ու ծանրացնող 

հանգամանքները հաշվի առնելուց զատ, վճռորոշ նշանակություն է տալիս 

դատարանի համոզվածությանը, ըստ որի՝ դատապարտյալը կարող է ուղղվել՝ 

առանց պատիժը կրելու:  

Համաձայն գործի նյութերի և բողոքարկված որոշման՝ Դատարանն 

ամբաստանյալ Ա.Առաքելյանի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս, հաշվի է 

առել նրա կատարած հանցագործության հանրության համար վտանգավորու-

թյան աստիճանը, բնույթը, նրա անձը բնութագրող տվյալները: Ընդ որում, 

պատիժը և պատասխանատվությունը մեղմացնող հանգամանք է դիտել իրեն 

լիովին մեղավոր ճանաչելը, պատիժ նշանակելու պահին խնամքին մինչև 14 

տարեկան անչափահաս երեխայի առկայությունը, ԱՀ պաշտպանության 

համար մղված 2016թ. ապրիլյան պատերազմի մասնակից հանդիսանալը: 

Ամբաստանյալի անձը բնութագրող տվյալ է համարել բնակության վայրից 

դրականորեն բնութագրվելը և հանցանքը կատարելու ռեցիդիվը:  

Քննարկելով ամբաստանյալի նկատմամբ նշանակվող ազատազրկումը 

պայմանականորեն չկիրառելու հնարավորության հարցը, և հաշվի առնելով 

նրա պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող հանգամանքներն ու 

անձը բնութագրող տվյալները, Դատարանը գտել է, որ հնարավոր է 

ամբաստանյալի նկատմամբ ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելը:  
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Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Դատարանի եզրահանգումը՝ 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի կիրառման առումով միանգամայն 

իրավաչափ է:  

Քննության առնելով ընտրված խափանման միջոցի, իրեղեն ապացույց-

ների տնօրինման և դատական ծախսերի հարցերը, Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է, որ Դատարանը դրանց տվել է օրինական լուծում, ուստի 

Վերաքննիչ դատարանի որոշումն այդ մասով ենթակա է թողնման օրինական 

ուժի մեջ:  

Վերոգրյալի հիման վրա Գերագույն դատարանը գտնում է , որ սույն 

քրեական գործով Վերաքննիչ դատարանի կողմից թույլ է տրվել ԼՂՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 413-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով և 415-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դատական սխալ՝ քրեական օրենքի ոչ 

ճիշտ կիրառում, հետևաբար նշված հանգամանքը, ԼՂՀ քրեական դատավա-

րության օրենսգրքի 436-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի հիման վրա, հիմք է 

հանդիսանում Վերաքննիչ դատարանի 2018թ. սեպտեմբերի 10-ի որոշումը 

մասնակիորեն բեկանելու և փոփոխելու համար:  

Ելնելով վերագրյալներից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քրեական դատավարու-

թյան օրենսգրքի 421-424-րդ, 436-րդ, 438-440-րդ հոդվածներով՝ Գերագույն 

դատարանը 

                                                        Ո Ր Ո Շ Ե Ց 
 

1. ԱՀ գլխավոր դատախազ Ա.Մոսիյանի վճռաբեկ բողոքը բավարարել: ԱՀ 

վերաքննիչ դատարանի 2018թ. սեպտեմբերի 10-ի որոշումը մասնակիորեն 

բեկանել և փոփոխել. 

ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2013թ. 

հոկտեմբերի 30-ի դատավճռով սահմանված պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելը վերացնել: 

ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվա-

կանի հուլիսի 10-ի դատավճռով նշանակված 2 /երկու/ տարի ժամկետով ազա-

տազրկմանը լրիվ գումարել նույն դատարանի 2013 թվականի հոկտեմբերի 30-

ի դատավճռով սահմանված 20 /քսան/ օր ժամկետով կալանքը և ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 65-րդ, 67-րդ հոդվածների կանոններով դատավճիռների համակ-

ցությամբ, վերջնական պատիժ սահմանել ազատազրկում 2 /երկու/ տարի 20 

/քսան/ օր ժամկետով: 

Կիրառելով ԼՂՀ քրեական օրեսգրքի 69-րդ հոդվածը պատիժը պայմանա-

կանորեն չկիրառել՝ փորձաշրջանի ժամկետ սահմանելով 2 /երկու/ տարի 

ժամկետով: 

Որոշումը մնացած մասով թողնել օրինական ուժի մեջ: 

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

լիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: 
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