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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 14-ին 

 

«ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Սահմանադրական դատավարության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի մայիսի 27-ի ՀՕ-18-Ն օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածից հանել «, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության դատական օրենսգրքից» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

 

«Հոդված 3. Սահմանադրական արդարադատության իրականացումը 

 

1. Սահմանադրության 140-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սահմա-

նադրական արդարադատությունն իրականացնում է Գերագույն դատարանը՝ 

ապահովելով Սահմանադրության գերակայությունը: 

2. Սահմանադրական արդարադատություն իրականացնելիս Գերագույն 

դատարանը գործերը քննում և դրանց վերաբերյալ որոշումներն ու եզրակա-

ցություններն ընդունում է կոլեգիալ:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածի` 

1) վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 4. Գերագույն դատարանի նախագահի լիազորությունները 

սահմանադրական արդարադատություն իրականացնելիս».  

 

2) 1-ին մասում «Սահմանադրական պալատի» բառերը փոխարինել 

«Սահմանադրական արդարադատություն իրականացնելիս Գերագույն դա-

տարանի» բառերով. 

3) 2-րդ մասի` 

ա. 1-ին և 3-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1) ձևավորում է դատական կազմը.». 

«3) դատական նիստերում հարցերի քննարկումները նախապատրաստե-

լու համար հանձնարարություններ է տալիս դատական կազմին.», 

բ. 7-րդ կետում «իրականացնում է» բառերից հետո լրացնել «սույն» բառը: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 9-րդ հոդվածում «դատավորն» բառը փոխարինել 

«Գերագույն դատարանի դատավորն (այսուհետ՝ նաև դատավոր)» բառերով: 
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Հոդված 5. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«3. Թարգմանիչների վարձատրության չափը և կարգը սահմանում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 13-րդ հոդվածում «114-րդ հոդվածի 2-րդ մասով»,           

«114-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2.6-րդ կետում» և «59-րդ հոդվածին» բառերը 

համապատասխանաբար փոխարինել «142-րդ հոդվածի 1-4-րդ մասերով», 

«142-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետում» և «74-րդ հոդվածին» բառերով: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում «114-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 1.1-րդ և 1.2-րդ կետերով» բառերը փոխարինել «141-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի  1-3-րդ կետերով» բառերով: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 17-րդ հոդվածի` 

1) 2-րդ մասում «114-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2.6-րդ կետին» բառերը 

փոխարինել «142-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետին» բառերով. 

2) 4-րդ մասում «114-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1.3-րդ, 1.4-րդ և 1.5-րդ 

կետերով» բառերը փոխարինել «141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով» 

բառերով: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 18-րդ հոդվածի երկրորդ նախադասությունը հանել: 

 

Հոդված 10. Օրենքի 19-րդ հոդվածի` 

1) 2-րդ մասում «կազմավորում է սահմանադրական պալատ» բառերը  

փոխարինել «ձևավորում է դատական կազմը» բառերով.  

2) 4-րդ մասում «զեկուցող» բառից հետո լրացնել «(զեկուցողներ)» բառը: 

 
Հոդված 11. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի` 

1) 3-րդ կետում «65-րդ» բառը փոխարինել «66-րդ» բառով. 

2) 4-րդ կետում «66-րդ» բառը փոխարինել «65-րդ» բառով: 

 

Հոդված 12. Օրենքի 22-րդ հոդվածի`  

1) 1-ին և 2-րդ մասերում «իրավական ակտի» բառերից հետո լրացնել 

«կամ դրա դրույթի» բառերը. 

2) 2-րդ մասում «զանգվածային լրատվության միջոցներով» բառերը փո-

խարինել «դատական իշխանության պաշտոնական ինտերնետային կայքով» 

բառերով: 

 

Հոդված 13. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«4. Նիստն իրավազոր է, եթե ապահովված է տվյալ գործով որոշում 

կայացնելու համար սույն օրենքի 50-րդ և 67-րդ հոդվածներով նախատեսված 

քվորումը:»: 
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Հոդված 14. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«3. Հանրաքվեի, Հանրապետության Նախագահի և Ազգային ժողովի 

ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների վիճարկման 

վերաբերյալ գործերով Գերագույն դատարանը կանոնակարգով կարող է 

սահմանել սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված նյութերն ուղարկելու 

ավելի սեղմ ժամկետներ:»: 

 

Հոդված 15. Օրենքի 38-րդ հոդվածի 3-րդ մասից «հարկադիր կարգով» 

բառերից հետո հանել «` դատական դեպարտամենտի միջոցով» բառերը: 

 

Հոդված 16. Օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում «66-րդ» բառը 

փոխարինել «65-րդ» բառով: 

 

Հոդված 17. Օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Գերագույն դատարանը Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-5-րդ և 8-րդ կետերով նախատեսված հարցերի վերաբերյալ ընդունում 

է որոշումներ: 

2. Գերագույն դատարանը  Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 6-րդ և 7-րդ կետերով նախատեսված հարցերով ընդունում է եզրակա-

ցություններ:»: 

 

Հոդված 18. Օրենքի 50-րդ հոդվածի`  

1) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով նախա-

տեսված հարցերով որոշումները, ինչպես նաև եզրակացություններն ընդուն-

վում են Գերագույն դատարանի դատավորների ընդհանուր թվի ձայների 

առնվազն երկու երրորդով, իսկ մյուս որոշումներն՝ ընդհանուր թվի ձայների 

մեծամասնությամբ:». 

2) 4-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել. 

3) 7-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«7. Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերով նա-

խատեսված գործերով որոշում ընդունելիս դատավորը կարող է ներկայացնել 

հատուկ կարծիք` որոշման ինչպես եզրափակիչ, այնպես էլ պատճառաբանա-

կան մասի վերաբերյալ, որը Գերագույն դատարանի որոշման հետ հրապա-

րակվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկա-

գրում և դատական իշխանության պաշտոնական ինտերնետային կայքում:»: 

 

Հոդված 19. Օրենքի  52-րդ  հոդվածի 1-ին մասի 9.2-րդ կետում «56-րդ 

հոդվածի 7-րդ մասի 1.1-ին կետով» բառերը փոխարինել «56-րդ հոդվածի 8-րդ 

մասի 2-րդ կետով» բառերով: 
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Հոդված 20. Օրենքի 53-րդ հոդվածի` 

1) վերնագրում «հրատարակումը» բառը փոխարինել «հրապարակումը» 

բառով. 

2) 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Գերագույն դատարանի որոշումներն ու եզրակացությունները հրա-

պարակվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական 

տեղեկագրում` օրենքով սահմանված կարգով, ինչպես նաև դատական իշխա-

նության պաշտոնական ինտերնետային կայքում:»: 

 

Հոդված 21. Օրենքի 55-րդ հոդվածում «ընթացքում,» բառից հետո լրացնել 

«դատական իշխանության պաշտոնական ինտերնետային կայքում» բառերը: 

 

Հոդված 22. Օրենքի 8-րդ գլուխը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

 

«Գ Լ ՈՒ Խ  8 

ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հոդված 56. Իրավական ակտերի՝ Սահմանադրությանը համապատաս-

խանությունը որոշելու գործերի քննությունը Հանրապետության Նախագահի, 

պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ հինգերորդի, կառավա-

րության և Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումների հիման վրա 

(իրավական նորմերի սահմանադրականության վերացական վերահսկողու-

թյուն) 

 

1. Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախա-

տեսված գործերով կարող է վիճարկվել այդ կետում նշված ինչպես նորմատիվ, 

այնպես էլ անհատական բնույթ ունեցող իրավական ակտերի սահմանադրա-

կանությունը, բացառությամբ Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից 

դիմում ներկայացնելու դեպքերի: Մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող 

է վիճարկել միայն նորմատիվ ակտերի սահմանադրականությունը: 

2. Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի վավերաց-

ման վերաբերյալ օրենքների սահմանադրականությունը կարող է վիճարկվել 

միայն տվյալ օրենքի ընդունման համար Սահմանադրությամբ նախատեսված 

պահանջների պահպանման տեսանկյունից: 

3. Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով Գերա-

գույն դատարան կարող են դիմել Հանրապետության Նախագահը, պատգա-

մավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ հինգերորդը, կառավարությունը, 

Մարդու իրավունքների պաշտպանը: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված գործերով որպես պատասխանող 

կողմ դատավարությանը ներգրավվում է վիճարկվող ակտն ընդունած պետա-

կան կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը: Օրենքների դրույթների 

վիճարկման վերաբերյալ գործերով որպես պատասխանող կողմ դատավա-

րությանը ներգրավվում է Ազգային ժողովը` իր ընդունած օրենքների առնչու-

թյամբ: Հանրաքվեի միջոցով ընդունված օրենքների դրույթների վիճարկման 

վերաբերյալ գործերով որպես պատասխանող կողմ ներգրավվում է Ազգային 

ժողովը: 
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5. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված գործերով Գերագույն դատարանը 

որոշում է ընդունում դիմումը մուտքագրելուց ոչ ուշ, քան վեց ամիս հետո: 

Գերագույն դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ գործի քննության 

ժամկետը կարող է երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի, քան երեք ամսով: 

6. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված գործերը Գերագույն դատարանը 

քննում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տվյալ 

գործը Գերագույն դատարանի գնահատմամբ ձեռք է բերել հասարակական 

մեծ հնչեղություն, կամ դրա բանավոր դատաքննությունը կնպաստի գործի 

հանգամանքների առավել արագ բացահայտմանը: 

7. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված գործերով որոշում ընդունելիս Գե-

րագույն դատարանը պարզում է վիճարկվող ակտի կամ վերջինիս առանձին 

դրույթների համապատասխանությունը Սահմանադրությանը` մասնավորա-

պես հաշվի առնելով` 

1) իրավական ակտի պահանջվող տեսակը. 

2) իրավական ակտն ընդունելու և գործողության մեջ դնելու Սահմանա-

դրությամբ նախատեսված կարգի պահպանվածությունը. 

3) մարդու և քաղաքացու՝ Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունք-

ների ու ազատությունների ապահովման և պաշտպանության, ազատ իրակա-

նացման անհրաժեշտությունը, դրանց սահմանափակումների թույլատրելիու-

թյունը. 

4) Սահմանադրությամբ նախատեսված՝ իշխանությունների բաժանման և 

հավասարակշռման ապահովվածությունը. 

5) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և դրանց 

պաշտոնատար անձանց լիազորությունների թույլատրելի սահմանները: 

8. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված գործերով Գերագույն դատարանը 

կարող է ընդունել հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) վիճարկվող ակտը կամ դրա վիճարկվող դրույթը Սահմանադրությանը 

համապատասխանող ճանաչելու մասին. 

2) վիճարկվող ակտը կամ դրա վիճարկվող դրույթը՝ Գերագույն դատա-

րանի որոշմամբ բացահայտված սահմանադրաիրավական բովանդակությամբ 

Սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչելու մասին. 

3) վիճարկվող ակտն ամբողջությամբ կամ մասամբ Սահմանադրությանը 

հակասող և անվավեր ճանաչելու մասին. 

4) վիճարկվող ակտն ամբողջությամբ կամ մաuամբ Uահմանադրությանը 

հակաuող ճանաչելու և դրա ուժը կորցնելու ավելի ուշ ժամկետ սահմանելու 

մաuին: 

9. Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում նշված 

որևէ նորմատիվ ակտի սահմանադրականությունը որոշելիս Գերագույն դա-

տարանը պարզում է նաև այդ ակտի վիճարկվող դրույթի հետ համակարգային 

առումով փոխկապակցված տվյալ ակտի այլ դրույթների սահմանադրակա-

նությունը: Հավաստիանալով վիճարկվող դրույթների հետ փոխկապակցված 

տվյալ նորմատիվ ակտի այլ դրույթների` Սահմանադրությանը հակասելու 

մեջ` Գերագույն դատարանը կարող է Սահմանադրությանը հակասող և 

անվավեր ճանաչել նաև այդ դրույթները: 
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10. Վիճարկվող ակտն ամբողջությամբ կամ մասամբ Սահմանադրու-

թյանը հակասող և անվավեր ճանաչելու մասին որոշում ընդունվելու դեպքում 

այն իրավաբանական ուժը կորցնում է Գերագույն դատարանի որոշումն ուժի 

մեջ մտնելու պահից, բացառությամբ սույն հոդվածի 12-րդ և 13-րդ մասերով 

սահմանված դեպքերի: Այդ ակտերի վրա հիմնված Գերագույն դատարանի 

որոշման ընդունմանը նախորդող ժամանակահատվածում ընդունված և 

կատարված վարչական կամ դատական ակտերը վերանայման ենթակա չեն: 

Չկատարված վարչական և դատական ակտերի կատարումը Գերագույն 

դատարանի որոշումը հրապարակելուց հետո անհապաղ դադարեցվում է 

իրավասու վարչական մարմնի կամ դատարանի որոշմամբ: 

11. Անվավեր ճանաչված նորմատիվ ակտի կատարումն ապահոված այլ 

նորմատիվ ակտերի համապատասխան դրույթները կորցնում են իրենց 

իրավաբանական ուժը` վիճարկվող ակտի ուժը կորցնելու հետ միաժամանակ: 

12. Սույն հոդվածի 8-րդ մասի 3-րդ կետում նշված որոշումը Գերագույն 

դատարանն իրավասու է տարածելու նաև այդ որոշման ուժի մեջ մտնելուն 

նախորդող իրավահարաբերությունների վրա, եթե այդպիսի որոշում չընդու-

նելը կարող է հանրության կամ պետության համար առաջացնել ծանր 

հետևանքներ: Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչված նորմա-

տիվ ակտի, ինչպես նաև այդ ակտի կատարումն ապահոված այլ նորմատիվ 

ակտերի վրա հիմնված` Գերագույն դատարանի որոշման ուժի մեջ մտնելուն 

նախորդող երեք տարիների ընթացքում ընդունված և կատարված վարչական 

կամ դատական ակտերը ենթակա են վերանայման վարչական կամ 

դատական ակտն ընդունած մարմնի կողմից` օրենքով սահմանված կարգով: 

13. Քրեական կամ վարչական պատասխանատվություն սահմանող օրեն-

քի վիճարկվող դրույթը Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչե-

լու մասին որոշում ընդունվելու դեպքում այդ դրույթն իրավաբանական ուժը 

կորցնում է իր ուժի մեջ մտնելու պահից: Այդ դրույթի կիրառման վերաբերյալ 

Գերագույն դատարանի որոշման ուժի մեջ մտնելուն նախորդող ժամանակա-

հատվածում ընդունված դատական և վարչական ակտերը օրենքով սահման-

ված կարգով ենթակա են վերանայման: 

14. Գերագույն դատարանը սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված որևէ 

գործով ընդունված ըստ էության որոշումից առնվազն յոթ տարի հետո, սույն 

օրենքով սահմանված կարգով, ներկայացված համապատասխան դիմումի 

հիման վրա կարող է վերանայել իր հիշյալ որոշումը, եթե` 

1) փոփոխվել է Սահմանադրության` տվյալ գործով կիրառված դրույթը. 

2) ի հայտ է եկել տվյալ գործով կիրառված Սահմանադրության դրույթի 

այնպիսի նոր ընկալում, որի առկայությամբ նույն հարցի վերաբերյալ կարող է 

ընդունվել Գերագույն դատարանի այլ որոշում, և եթե տվյալ հարցն ունի 

սկզբունքային սահմանադրաիրավական նշանակություն: 

15. Սույն հոդվածի 14-րդ մասում նշված դիմումը չի կարող վերաբերել 

այն իրավական ակտերին (դրանց առանձին դրույթներին), որոնք Գերագույն 

դատարանի որոշմամբ ճանաչվել են Սահմանադրությանը հակասող և 

անվավեր: 

 

 

 



10 

 

 

16. Սույն հոդվածի 14-րդ մասում նշված դիմումի հիման վրա գործը 

քննության ընդունելու վերաբերյալ Գերագույն դատարանի որոշումն ընդուն-

վում է դատավորների հինգ ձայնով: 

17. Սույն հոդվածի 14-րդ մասում նշված գործերի քննությունը չի կարող 

մերժվել սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ կետի հիման վրա, եթե առկա են 

Գերագույն դատարանի որոշումը վերանայելու` սույն հոդվածի 14-րդ մասով 

նախատեսված հիմքերը: 

18. Սահմանադրության 143-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան, 

եթե Գերագույն դատարանը գտնում է, որ վիճարկվող նորմատիվ իրավական 

ակտի կամ դրա որևէ դրույթի` Գերագույն դատարանի որոշման հրապարակ-

ման պահին Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչումն անխու-

սափելիորեն կառաջացնի այնպիսի ծանր հետևանքներ հանրության և պետու-

թյան համար, որոնք կխաթարեն այդ պահին տվյալ նորմատիվ ակտի վերաց-

մամբ հաստատվելիք իրավական անվտանգությունը, ապա Գերագույն դատա-

րանը կարող է, տվյալ ակտը ճանաչելով Սահմանադրությանը հակասող, իր 

որոշման մեջ հետաձգել այդ ակտի իրավաբանական ուժը կորցնելը: Այդ 

դեպքում մինչև ակտի իրավաբանական ուժը կորցնելն ակտը շարունակում է 

գործել: 

19. Նորմատիվ իրավական ակտի ուժը կորցնելու հետաձգումը պետք է 

համարժեք լինի այն ժամանակահատվածին, որի ընթացքում հնարավոր և 

անհրաժեշտ է ձեռնարկել սույն հոդվածի 18-րդ մասում նշված հետևանքները 

կանխելուն ուղղված միջոցառումները: 

20. Հետաձգման մասին որոշումը պետք է ընդունվի այն հաշվարկով, 

որպեսզի դրանով իրապես կանխվեն անխուսափելի և ծանր հետևանքները 

հանրության և պետության համար և ավելի էական վնաս չպատճառվի մարդու 

և քաղաքացու հիմնական իրավունքներին ու ազատություններին: 

        

Հոդված 57. Կոնկրետ գործերով վերջնական դատական ակտով իր 

նկատմամբ կիրառված նորմատիվ իրավական ակտերի՝ Սահմանադրությանը 

համապատասխանությունը որոշելու վերաբերյալ գործերի քննությունը ֆիզի-

կական և իրավաբանական անձանց դիմումների հիման վրա (անհատական 

դիմումների քննություն) 

 

1. Սույն հոդվածում նշված գործերով դիմում (այսուհետ` անհատական 

դիմում) կարող է ներկայացվել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կող-

մից կոնկրետ գործով, երբ առկա է դատարանի վերջնական ակտը, սպառվել 

են դատական պաշտպանության բոլոր միջոցները և վիճարկվում է այդ ակտով 

իր նկատմամբ կիրառված նորմատիվ իրավական ակտի դրույթի սահմանա-

դրականությունը, ինչը հանգեցրել է Սահմանադրության 2-րդ գլխում ամրա-

գրված իր հիմնական իրավունքների և ազատությունների խախտման՝ հաշվի 

առնելով նաև համապատասխան դրույթին իրավակիրառ պրակտիկայում 

տրված մեկնաբանությունը: 

2. Սույն հոդվածում նշված գործերով պատասխանող կողմի ներգրավ-

վման հարցը պետք է լուծվի սույն օրենքի 56-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կանոն-

ներին համապատասխան: 
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3. Անհատական դիմումը պետք է հղումներ պարունակի նորմատիվ 

իրավական ակտի այն դրույթներին, որոնց սահմանադրականությունը վի-

ճարկվում է և հիմնավորումներ, որ նորմատիվ իրավական ակտի հակասու-

թյունը հանգեցրել է Սահմանադրության 2-րդ գլխում ամրագրված իր հիմնա-

կան իրավունքների և ազատությունների խախտման` հաշվի առնելով նաև 

համապատասխան դրույթին իրավակիրառ պրակտիկայում տրված մեկնա-

բանությունը:  

4. Սույն հոդվածում նշված գործերով դիմումները կարող են Գերագույն 

դատարան ներկայացվել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կողմից 

դատական պաշտպանության բոլոր միջոցները սպառվելուց ոչ ուշ, քան վեց 

ամիս հետո: 

5. Անհատական դիմումների քննությունը, ի լրումն սույն օրենքի 20-րդ 

հոդվածով նախատեսված դեպքերի, կարող է մերժվել նաև այն դեպքերում, 

երբ անհատական դիմումն ակնհայտ անհիմն է, կամ դիմողը չի սպառել 

դատական պաշտպանության բոլոր միջոցները: 

6. Անհատական դիմումների քննությունը մերժելու մասին որոշումը 

պետք է լինի պատճառաբանված: Այդ հարցով որոշումն ընդունվում է անհա-

տական դիմումը մուտքագրելու օրվանից ոչ ուշ, քան երեք ամիս հետո: 

7. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարանը որոշում է 

ընդունում սույն օրենքի 56-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված ժամկետ-

ներում: 

8. Անհատական դիմումների ընդունման և նախնական ուսումնասիրման 

կարգը սահմանվում է կանոնակարգով, իսկ դրանց հիման վրա գործերը 

քննության ընդունելու կամ գործերի քննությունը մերժելու հատուկ կանոննե-

րը սահմանվում են սույն օրենքով: 

9. Սույն հոդվածում նշված գործերին առնչվող բոլոր այլ հանգամանքների 

քննության և այդ գործերով որոշումներ ընդունելու ժամանակ կիրառվում են 

սույն օրենքի 56-րդ հոդվածի 6-20-րդ մասերի կանոնները: 

10. Սույն հոդվածում նշված գործերով` դիմողի նկատմամբ կիրառված 

նորմատիվ իրավական ակտի դրույթը Սահմանադրությանը հակասող և ան-

վավեր ճանաչվելու դեպքում, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ Գերագույն դա-

տարանը, որոշման եզրափակիչ մասում բացահայտելով նորմատիվ ակտի 

դրույթի սահմանադրաիրավական բովանդակությունը, այն ճանաչել է Սահ-

մանադրությանը համապատասխանող և միաժամանակ գտել է, որ այդ դրույ-

թը նրա նկատմամբ կիրառվել է այլ մեկնաբանությամբ, դիմողի նկատմամբ 

կայացված վերջնական դատական ակտը նոր հանգամանքի ի հայտ գալու 

հիմքով ենթակա է վերանայման՝ օրենքով սահմանված կարգով: 

11. Սույն հոդվածի 10-րդ մասը տարածվում է նաև այն անձանց վրա, 

որոնք Գերագույն դատարանի տվյալ որոշումը հրապարակելու օրվա դրու-

թյամբ դեռևս պահպանել էին նույն հարցով Գերագույն դատարան դիմելու 

իրենց իրավունքը, սակայն չէին դիմել Գերագույն դատարան: 

Գերագույն դատարան դիմելու իրավունքի պահպանված լինելու հարցը 

լուծելիս սույն մասի առաջին պարբերությունում նշված անձանց նկատմամբ 

չեն կիրառվում սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ և 5-րդ կետերը: 
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Հոդված 58. Նորմատիվ իրավական ակտերի՝ Սահմանադրությանը հա-

մապատասխանությունը որոշելու վերաբերյալ գործերի քննությունը տեղա-

կան ինքնակառավարման մարմինների դիմումների հիման վրա 

   

1. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարան դիմում են  

տեղական ինքնակառավարման մարմինները` Սահմանադրության 141-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով թվարկված` իրենց սահմանադրական իրա-

վունքները խախտող նորմատիվ իրավական ակտերի` Սահմանադրությանը 

համապատասխանության հարցով: 

2. Սույն հոդվածում նշված գործերով դիմումները Գերագույն դատարան 

կարող են ներկայացվել այն պահից սկսած, երբ տեղական ինքնակառավար-

ման մարմինն իմացել է կամ պարտավոր էր իմանալ իր իրավունքների 

խախտման կամ դրանց խախտման իրական հնարավորության մասին, բայց ոչ 

ուշ, քան համապատասխան իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելուց մեկ տարի 

հետո: 

3. Սույն հոդվածում նշված գործերով տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների դիմումները պետք է համապատասխանեն դիմումին ներկա-

յացվող` սույն օրենքով նախատեսված ընդհանուր, ինչպես նաև սույն օրենքի 

57-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված պահանջներին: 

4. Սույն հոդվածում նշված գործերով որպես պատասխանող կողմ 

ներգրավվում է վիճարկվող նորմատիվ ակտն ընդունած պետական մարմինը, 

իսկ օրենքների վիճարկման դեպքում պատասխանող կողմի ներգրավվման 

հարցը պետք է լուծվի սույն օրենքի 56-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված 

կանոններին համապատասխան: 

5. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարանը որոշում է 

ընդունում սույն օրենքի 56-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված ժամկետ-

ներում: 

6. Սույն հոդվածում նշված գործերին առնչվող բոլոր այլ հանգամանքների 

քննության և այդ  գործերով  որոշումներ  ընդունելու  ժամանակ  կիրառվում  

են սույն օրենքի 56-րդ հոդվածի 6-20-րդ մասերով նախատեսված կանոնները: 

 

Հոդված 59. Նորմատիվ իրավական ակտերի՝ Սահմանադրությանը հա-

մապատասխանությունը որոշելու վերաբերյալ գործերի քննությունը դատա-

րանների և գլխավոր դատախազի դիմումների հիման վրա (իրավական 

նորմերի կոնկրետ վերահսկողություն) 

 

1. Դատարաններն իրենց վարույթում գտնվող կոնկրետ գործով կիրառ-

ման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտի սահմանադրականության հար-

ցով դիմում են Գերագույն դատարան, եթե հիմնավոր կասկածներ ունեն դրա 

սահմանադրականության վերաբերյալ և գտնում են, որ տվյալ գործի լուծումը 

հնարավոր է միայն այդ նորմատիվ իրավական ակտի կիրառման միջոցով:   

2. Գլխավոր դատախազը Գերագույն դատարան կարող է դիմել դատա-

խազության կողմից իրականացվող կոնկրետ վարույթին առնչվող նորմատիվ 

իրավական ակտերի դրույթների սահմանադրականության հարցերով:  
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3. Սույն հոդվածում նշված գործերով որպես պատասխանող կողմ ներ-

գրավվում է վիճարկվող նորմատիվ իրավական ակտն ընդունած պետական 

կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը: 

4. Դատարանները Գերագույն դատարան դիմելուց առաջ պարտավոր են, 

իսկ գլխավոր դատախազը կարող է կասեցնել կոնկրետ գործի վարույթը մինչև 

Գերագույն դատարանի ընդունած որոշումն ուժի մեջ մտնելը: 

5. Դատարանները կարող են դիմել Գերագույն դատարան համապա-

տասխան գործով վարույթը սկսվելուց մինչև այդ գործով ըստ էության որոշում 

ընդունելու պահը, իսկ գլխավոր դատախազը` տվյալ գործն իր վարույթ 

ընդունելուց հետո` մինչև այն օրենքով սահմանված կարգով իրավասու 

դատարան ուղարկելը: 

6. Դատարանները և գլխավոր դատախազը վարույթը կասեցնելու դեպ-

քում սույն հոդվածով նախատեսված դիմումները կարող են ներկայացնել 

իրենց վարույթում գտնվող կոնկրետ գործով վարույթը կասեցնելու մասին 

որոշում ընդունելուց հետո` եռօրյա ժամկետում: Գերագույն դատարան դիմե-

լը ձևակերպվում է համապատասխան դատարանի կամ գլխավոր դատախազի 

որոշմամբ: 

7. Սույն հոդվածում նշված դիմումներում դատարանը և գլխավոր դատա-

խազը պետք է հիմնավորեն իրենց դիրքորոշումը նորմատիվ ակտի վիճարկ-

վող դրույթի` Սահմանադրությանը հակասելու հանգամանքի առնչությամբ, 

ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ այդ գործի լուծումը կարող է իրականացվել 

միայն վիճարկվող դրույթի կիրառմամբ: 

8. Դիմումին կցվում է դիմողի վարույթում գտնվող գործը, որը դիմողին է 

վերադարձվում Գերագույն դատարանի որոշումն ընդունելուց հետո: 

9. Սույն հոդվածում նշված գործերով որպես պատասխանող կողմ 

ներգրավվում է վիճարկվող նորմատիվ ակտն ընդունած պետական մարմինը, 

իսկ օրենքների վիճարկման դեպքում պատասխանող կողմի ներգրավվման 

հարցը պետք է լուծվի սույն օրենքի 56-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված 

կանոններին համապատասխան: 

10. Սույն հոդվածում նշված գործերով դատաքննությունն իրականացվում 

է միայն գրավոր ընթացակարգով: Կողմերը մինչև գործի դատաքննությունն 

սկսվելը Գերագույն դատարան են ներկայացնում իրենց դիրքորոշումն 

արտահայտող գրավոր բացատրություններ: 

11. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարանը որոշում է 

ընդունում սույն օրենքի 56-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված ժամկետ-

ներում: 

12. Սույն հոդվածում նշված գործերին առնչվող բոլոր այլ հանգամանք-

ների քննության և այդ գործերով  որոշումներ ընդունելու  ժամանակ կիրառ-

վում են սույն օրենքի 56-րդ հոդվածի 7-20-րդ մասերով նախատեսված կանոն-

ները: 
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Հոդված 60. Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի, ինչպես 

նաև հանրաքվեի դրվող իրավական ակտերի նախագծերի՝ Սահմանադրու-

թյանը համապատասխանությունը որոշելու վերաբերյալ գործերի քննությունը 

 

1. Մինչև Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի ընդունումը 

կամ հանրաքվեի դրվելը, ինչպես նաև հանրաքվեի դրվող իրավական ակտերի 

նախագծերի ընդունումը` Գերագույն դատարան է դիմում Ազգային ժողովը: 

2. Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի համապատաuխա-

նությունը Uահմանադրությանը պարզելիս Գերագույն դատարանը մաuնավո-

րապեu հաշվի է առնում դրանց համապատասխանությունը` 

1) Սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածներին. 

2) Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի՝ Սահմանադրու-

թյան 162-րդ հոդվածով  նախատեսված կարգին: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված գործերով Գերագույն դատարանը 

կայացնում է հետևյալ որոշումներից որևէ մեկը՝ 

1) նախագիծը Uահմանադրությանը համապատաuխանող ճանաչելու 

մաuին. 

2) նախագիծը կամ նախագծի առանձին դրույթը Uահմանադրությանը 

հակաuող ճանաչելու մաuին: 

4. Uույն հոդվածով նախատեսված գործերով Գերագույն դատարանը 

որոշում է ընդունում դիմումը մուտքագրելուց ոչ ուշ, քան վեց ամիu հետոֈ 

Գերագույն դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ գործի քննության 

ժամկետը կարող է երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի, քան երեք ամuովֈ 

5. Uույն հոդվածով նշված գործերը Գերագույն դատարանը քննում է գրա-

վոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տվյալ գործը Գերա-

գույն դատարանի գնահատմամբ ձեռք է բերել հաuարակական մեծ հնչեղու-

թյուն կամ դրա բանավոր դատաքննությունը կնպաuտի գործի հանգամանք-

ների առավել արդյունավետ կերպով բացահայտմանըֈ 

 

Հոդված 61. Միջազգային պայմանագրում ամրագրված պարտավորու-

թյունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության որոշումը 

  

1. Մինչև Ազգային ժողովի կողմից միջազգային պայմանագրի վավերա-

ցումը դրանում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը 

համապատասխանության հարցով Գերագույն դատարան է դիմում Հանրա-

պետության Նախագահը: 

2. Սույն հոդվածում նշված գործերով, իր ծանրաբեռնվածությունից ելնե-

լով, Գերագույն դատարանը կարող է որոշում կայացնել հիշյալ գործերը 

միմյանց հաջորդող դատական նիստերում քննելու մասին` այդ գործերից 

յուրաքանչյուրի քննության ավարտից հետո հետաձգելով դրանով ըստ էու-

թյան որոշման ընդունումը` մինչև բոլոր հիշյալ գործերի քննության ավարտը: 

Այդ գործերից յուրաքանչյուրով ըստ էության որոշումն ընդունվում է միևնույն 

դռնփակ խորհրդակցության արդյունքում, և բոլոր որոշումները դատական 

նիստում հրապարակվում են հաջորդաբար` ըստ քննված գործերի հաջորդա-

կանության: 
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3. Սույն հոդվածում նշված գործերով դատաքննությունն իրականացվում 

է գրավոր ընթացակարգով: Գերագույն դատարանի պատճառաբանված որոշ-

մամբ գործի դատաքննությունն իրականացվում է բանավոր ընթացակարգով: 

4. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարանը որոշում է 

ընդունում դիմումը մուտքագրելուց հետո` երեք ամսվա ընթացքում: 

5. Միջազգային պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ 

Սահմանադրությանը համապատասխանությունը որոշելու վերաբերյալ 

գործերով Գերագույն դատարանը կարող է ընդունել հետևյալ որոշումներից 

որևէ մեկը` 

1) միջազգային պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունները 

Սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչելու մասին. 

2) միջազգային պայմանագրում ամրագրված պարտավորություններն 

ամբողջությամբ կամ մասամբ Սահմանադրությանը չհամապատասխանող 

ճանաչելու մասին: 

 

Հոդված 62. Հանրաքվեի արդյունքներով ընդունված որոշումների հետ 

կապված վեճերի լուծումը 

 

1. Սույն հոդվածով նշված գործերով Գերագույն դատարան դիմում է 

Հանրապետության Նախագահը և Ազգային ժողովի խմբակցությունը: 

 2. Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախա-

տեսված գործերով որպես պատասխանող կողմ ներգրավվում է հանրաքվե-

ների արդյունքներն ամփոփող պետական մարմինը: 

3. Սույն հոդվածով նշված գործերով Գերագույն դատարանն իրավասու է 

իր որոշումն ընդունելու համար անհրաժեշտ ապացույցների (փաստերի 

վերաբերյալ տեղեկությունների) ձեռքբերումը հանձնարարելու պետական 

կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, այդ թվում՝ դատա-

րաններին և դատախազության մարմիններին, անհրաժեշտության դեպքում` 

նաև իր աշխատակազմի աշխատողներին: Այդ կապակցությամբ Գերագույն 

դատարանն իրավասու է ձևավորելու հանձնախմբեր` ներգրավելով դատա-

վորներից մեկին (որպես հանձնախմբի կամ հանձնախմբերի ղեկավար) և 

տարբեր կամ միևնույն մարմինների աշխատակիցների, ինչպես նաև իրենց 

համաձայնությամբ` Ազգային ժողովի պատգամավորների, տեղական և մի-

ջազգային դիտորդների: Ներկայացված ապացույցները ենթակա են հետազոտ-

ման Գերագույն դատարանի կողմից՝ սույն օրենքով սահմանված ընդհանուր 

կարգով: 

4. Հանրաքվեների արդյունքների հետ կապված վեճերով Գերագույն 

դատարան կարելի է դիմել արդյունքների պաշտոնական հրապարակման 

պահից յոթնօրյա ժամկետում: 

5. Սույն հոդվածով նշված գործերի դատաքննությունն իրականացվում է 

բանավոր ընթացակարգով: 

6. Սույն հոդվածով նշված գործերով Գերագույն դատարանի որոշումը 

պետք է ընդունվի դիմումը մուտքագրվելու պահից 50 օրվա ընթացքում: 

7. Գերագույն դատարանի որոշմամբ գործի քննության ժամկետը կարող է 

երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի, քան մեկ ամսով: 
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8. Հանրաքվեի արդյունքների հետ կապված վեճերով Գերագույն դատա-

րանն ընդունում է հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) հանրաքվեի արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ որոշումը թողնել 

ուժի մեջ. 

2) անվավեր ճանաչել հանրաքվեի արդյունքների ամփոփման վերաբեր-

յալ որոշումը և հանրաքվեի դրված նախագիծը համարել ընդունված կամ 

չընդունված կամ անվավեր ճանաչել հանրաքվեի արդյունքները: 

 

 Հոդված 63. Հանրապետության Նախագահի և Ազգային ժողովի ընտրու-

թյունների արդյունքներով ընդունված որոշումների հետ կապված վեճերի 

լուծումը 

 

1. Հանրապետության Նախագահի ընտրությունների արդյունքներով ըն-

դունված որոշումների վիճարկման մասին դիմումներով Գերագույն դատա-

րան կարող են դիմել Հանրապետության Նախագահի թեկնածուները: 

2. Ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որո-

շումների հետ կապված վեճերով Գերագույն դատարան դիմում են Ազգային 

ժողովի ընտրությանը մասնակցած կուսակցությունները կամ կուսակցու-

թյունների դաշինքները:  

3. Ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների հետ 

կապված վեճերով Գերագույն դատարան կարելի է դիմել արդյունքների 

պաշտոնական հրապարակման պահից յոթնօրյա ժամկետում: 

4. Որպես պատասխանող կողմ դատավարությանը ներգրավվում է ըն-

տրությունների արդյունքներն ամփոփող պետական մարմինը: Անհրաժեշ-

տության դեպքում կողմի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ, որպես 

հարակից պատասխանող (պատասխանողներ), Գերագույն դատարանը 

կարող է ներգրավել այն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին, որոնց որոշումները կամ գործողությունները կարող էին 

ներգործել ընտրությունների արդյունքների վրա, կամ որոնք պարտավոր էին 

(պարտավոր են) օրենքով սահմանված կարգով ապահովել և պաշտպանել 

ընտրական իրավունքները, բացառությամբ դատարանների: 

5. Հանրապետության Նախագահի թեկնածուները, ինչպես նաև կուսակ-

ցությունները կամ կուսակցությունների դաշինքները, որոնց իրավունքները 

շոշափվում են կամ կարող են շոշափվել գործի քննության ընթացքում կամ 

դրա արդյունքում ընդունվելիք որոշմամբ, կարող են Գերագույն դատարանի 

որոշմամբ որպես երրորդ անձինք ներգրավվել դատավարության մեջ` իրենց 

դիմումի հիման վրա, իսկ այն դեպքերում, երբ Գերագույն դատարանի 

որոշումը պարտադիր կերպով տարածվելու է նաև երրորդ անձանց վրա, ապա 

Գերագույն դատարանն ինքն է պարտավոր այդ անձանց ներգրավել դատա-

վարության մեջ: 

6. Երրորդ անձինք դատավարության մեջ կարող են ներգրավվել գործի 

քննության ցանկացած փուլում: 

7. Երրորդ անձինք օգտվում են կողմի բոլոր իրավունքներից և կրում նրա 

բոլոր պարտականությունները, բացառությամբ այն իրավունքների և պարտա-

կանությունների, որոնք իրենց էությամբ տարածելի չեն երրորդ անձանց վրա: 

 



17 

 

 

8. Գերագույն դատարանում քննվող գործով որոշում ընդունելու համար 

անհրաժեշտ ապացույցների (փաստերի վերաբերյալ տեղեկությունների) 

ձեռքբերման առնչությամբ կիրառվում են սույն օրենքի 62-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասով նախատեսված կանոնները: 

9. Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերում նշված գործերի դատաքննու-

թյունն իրականացվում է բանավոր ընթացակարգով:  

10. Փաստերի վերաբերյալ դիմող կողմի ներկայացրած տեղեկությունները 

համարվում են հավաստի, եթե պատասխանող կողմը խուսափում է դրանց 

վերաբերյալ իր դիրքորոշումն արտահայտելուց, և եթե դրանք չեն հերքվում 

Գերագույն դատարանի կողմից ձեռք բերված, տվյալ գործով որոշում ընդու-

նելու համար էական նշանակություն ունեցող այլ ապացույցներով: 

11. Եթե պատասխանող կողմն ընդունում է այն հանգամանքները, որոն-

ցով դիմող կողմը հիմնավորում է իր պահանջներն ու առարկությունները, 

ապա վերջինս ազատվում է այդ հանգամանքների վերաբերյալ հետագայում 

ապացույցներ ներկայացնելու անհրաժեշտությունից: 

12. Ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների վիճարկ-

ման վերաբերյալ գործերով քննությունը կարող է կասեցվել միայն այն 

դեպքերում, երբ կասեցումը չի խոչընդոտի տվյալ գործի քննությունը սույն 

հոդվածի 16-րդ մասով նախատեսված ժամկետում ավարտելուն: 

13. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարանը պարզում է 

իրավասու ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրությունների վերաբերյալ 

օրենքով սահմանված կարգով ներկայացված բողոքների քննարկումը (քննու-

թյունը) անհիմն մերժելու, նման բողոքները սահմանված ժամկետներում 

չքննարկելու (չքննելու) և քննարկումից (քննությունից) հրաժարվելու կամ 

խուսափելու հանգամանքները և իրավասու է նման դեպքերում բողոքներում 

արծարծվող փաստերը գնահատելու որպես հավաստի և անվիճելի, եթե 

այդպիսի գնահատումը չի հակասում գործի քննության ընթացքում ձեռք 

բերված այլ ապացույցների: 

14. Ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների հետ 

կապված վեճերով Գերագույն դատարանն ընդունում է հետևյալ որոշումներից 

որևէ մեկը` 

1) ընտրական հանձնաժողովի որոշումը թողնել ուժի մեջ. 

2) անվավեր ճանաչել ընտրական հանձնաժողովի որոշումը և` 

ա. անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները, 

բ. ընտրված ճանաչել համապատասխան թեկնածուին (Հանրապետու-

թյան Նախագահի ընտրությունների դեպքում) կամ կուսակցության (կուսակ-

ցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում ընդգրկված համապատաս-

խան թվով թեկնածուների (Ազգային ժողովի ընտրությունների դեպքում), 

գ. ընտրությունները ճանաչել չկայացած, 

դ. նշանակել ընտրության երկրորդ փուլ: 

15. Եթե գործի քննության արդյունքում Գերագույն դատարանը, սպառելով 

ապացույցներ ձեռք բերելու համար սույն օրենքով նախատեսված բոլոր միջոց-

ները, այդուհանդերձ, հնարավորություն չի ունեցել պարզելու ընտրության 

իրական արդյունքները, սակայն Գերագույն  դատարանի  կողմից  որպես  հա- 
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վաստի գնահատված ապացույցներից ակնհայտ է դարձել, որ ընտրախախ-

տումներն ունեցել են կազմակերպված, զանգվածային, կրկնվող կամ պարբե-

րական բնույթ, և դրանց համադրումը վկայում է դրանց միջև համակարգային 

այնպիսի փոխկապակցվածության մասին, որի պայմաններում խախտվում են 

Սահմանադրության 7-րդ հոդվածով ամրագրված ընտրական իրավունքի 

սկզբունքները, ապա որոշում ընդունելիս Գերագույն դատարանն իրավասու է 

այդ հիմքով անվավեր ճանաչելու ընտրությունների արդյունքները: 

16. Ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների հետ 

կապված վեճերով Գերագույն դատարանը պետք է որոշում ընդունի դիմումի 

մուտքագրման օրվանից հետո` տասնօրյա ժամկետում: 

 

Հոդված 64. Պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբեր-

յալ գործերի քննությունը 

  

1. Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով նախա-

տեսված` պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ 

գործերով Գերագույն դատարան  դիմում է պատգամավորների ընդհանուր 

թվի առնվազն մեկ հինգերորդը: 

 2. Սույն հոդվածում նշված գործերի դատաքննությունն իրականացվում է 

բանավոր ընթացակարգով:  

3. Դիմումում պետք է մատնանշվի պատգամավորի լիազորությունները 

դադարեցնելու՝ Սահմանադրության 111-րդ հոդվածով և 113-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով նախատեսված հիմքերը: 

4. Սույն հոդվածում նշված գործերով դիմումները պետք է համապատաս-

խանեն դիմումին ներկայացվող` սույն օրենքով նախատեսված ընդհանուր 

պահանջներին, ինչպես նաև դիմումին պետք է կցվեն պատգամավորի լիազո-

րությունները դադարեցնելու հիմքը հավաստող ապացույցներ: 

5. Սույն հոդվածում նշված գործերով այն պատգամավորը, որի լիազորու-

թյունները դադարեցնելու հարցի վերաբերյալ գործ է քննվելու, դատավարու-

թյանը ներգրավվում է որպես պատասխանող և օգտվում է դատավարության 

կողմի` սույն օրենքով սահմանված իրավունքներից և կրում է նրա համար 

նախատեսված պարտականությունները: Պատշաճ ծանուցված պատգամա-

վորի` առանց հարգելի պատճառի չներկայանալն արգելք չէ գործի դատաքն-

նության համար: 

6. Անհրաժեշտության դեպքում կողմի միջնորդությամբ կամ իր նախա-

ձեռնությամբ դատարանը կարող է որպես երրորդ անձ դատավարությանը 

ներգրավել այն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ներին, որոնց որոշումները կամ գործողությունները կարող են ներգործել 

պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու մասին որոշում կայացնե-

լու վրա: 

7. Նշված գործերով ապացուցման բեռը կրում է դիմող կողմը:  

8. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարանը ստուգում է 

պատգամավորի լիազորությունները  դադարեցնելու  Սահմանադրության  

111-րդ  հոդվածով և 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հիմքերի 

առկայությունը:  
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9. Եթե սույն օրենքով սահմանված ժամկետում դիմող կողմը հրաժարվում 

է դիմումից, և պատգամավորը եռօրյա ժամկետում չի առարկում դրա դեմ, 

ապա գործի վարույթը ենթակա է կարճման: 

10. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարանի որոշումը 

պետք է ընդունվի ոչ ուշ, քան դիմումի մուտքագրման օրվանից 30 օր հետո:  

11. Պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցը որոշելու 

վերաբերյալ գործերով Գերագույն դատարանը կարող է ընդունել հետևյալ 

որոշումներից որևէ մեկը.  

1) պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու մասին. 

2) պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հիմքերի բացակա-

յության մասինֈ 

 

Հոդված 65.  Հանրապետության Նախագահին պաշտոնանկ անելու հիմ-

քերի առկայության մասին եզրակացություն տալու վերաբերյալ գործերի 

քննությունը 

 

1. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարան դիմում է 

Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամաս-

նությամբ ընդունված որոշմամբ: 

2. Սույն հոդվածում նշված գործերով Ազգային ժողովը Սահմանադրու-

թյան  97-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան ընդունած իր որոշման 

մեջ պետք է մատնանշի Հանրապետության Նախագահի այն իրավական 

ակտը, գործողությունը կամ անգործությունը, որի ընդունումը կամ իրակա-

նացումն իր մեջ պարունակում է պետական դավաճանության կամ Լեռնային 

Ղարաբաղի  Հանրապետության քրեական օրենսգրքով (այսուհետ` Քրեական 

օրենսգիրք) նախատեսված այլ ծանր հանցագործության հատկանիշներ: 

3. Սույն հոդվածում նշված գործերով դիմումները պետք է համապատաս-

խանեն դիմումին ներկայացվող` սույն օրենքով նախատեսված ընդհանուր 

պահանջներին, ինչպես նաև Ազգային ժողովի որոշմանը պետք է կցվեն 

Հանրապետության Նախագահին պաշտոնանկ անելու հիմքերը հավաստող 

ապացույցներ: 

4. Սույն հոդվածում նշված գործերով ապացուցման բեռը կրում է դիմող 

կողմը: 

5. Սույն հոդվածում նշված գործերով դատավարությանը որպես դատա-

վարության մասնակից պետք է ներգրավվի Հանրապետության Նախագահը, 

որն օգտվում է դատավարության կողմի` սույն օրենքով սահմանված 

իրավունքներից և կրում է նրա պարտականությունները այնքանով, որքանով 

դա չի կարող վնաս պատճառել իր իրավունքներին և ազատություններին: 

6. Հանրապետության Նախագահի չներկայանալն արգելք չէ գործի 

դատաքննության համար: 

7. Սույն հոդվածում նշված գործերի վարույթը չի կարող կարճվել Հանրա-

պետության Նախագահի հրաժարականի կամ այլ հիմքով նրա լիազորություն-

ների դադարման դեպքերում: 

8. Սույն հոդվածում նշված գործերի դատաքննությունն իրականացվում է 

բանավոր ընթացակարգով: 
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9. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարանի եզրակա-

ցությունը պետք է ընդունվի ոչ ուշ, քան դիմումի մուտքագրման օրվանից երեք 

ամիս հետո: 

10. Գործը քննության ընդունելուց հետո մինչև գործի դատաքննությունն 

սկսվելը դիմումը չի կարող հետ վերցվել: 

11. Գործը դատաքննության նախապատրաստելիս Գերագույն դատա-

րանը կարող է ձևավորել նախաքննության մարմնի` օրենքով սահմանված 

լիազորություններով օժտված հատուկ հանձնախումբ, որում ընդգրկում է 

երկու դատավորների (որից մեկը` որպես հանձնախմբի ղեկավար): Ներկա-

յացված ապացույցները ենթակա են հետազոտման Գերագույն դատարանի 

կողմից՝ սույն օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով: 

12. Հատուկ հանձնախմբի ձևավորումը պարտադիր է, եթե դիմող կողմը 

կամ Հանրապետության Նախագահը միջնորդել է դրա ձևավորման վերա-

բերյալ: 

13. Սույն հոդվածում նշված գործերի քննության ընթացքում Գերագույն 

դատարանը կամ հատուկ հանձնախումբը մասնավորապես իրավասու է՝ 

1) դատական, դատախազական, քննչական մարմիններից, պետական այլ 

մարմիններից, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններից 

պահանջելու նյութեր, քրեական, քաղաքացիական, վարչական գործեր, 

դատավճիռներ, վճիռներ, որոշումներ, փորձագիտական եզրակացություններ, 

տեղեկանքներ և այլ նյութեր: Պետական, ծառայողական կամ օրենքով 

պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող տեղեկություններին Գերագույն 

դատարանը կարող է ծանոթանալ օրենքով սահմանված կարգով. 

2) հրավիրելու և լսելու այն անձանց, որոնց բացատրությունները կարող 

են նշանակություն ունենալ գործով կայացվելիք եզրակացության համար: 

14. Դատական նիստը բացվելուց հետո Ազգային ժողովի ներկայացուցիչը 

(ներկայացուցիչները) ներկայացնում է (են) դիմող կողմի դիրքորոշումը, որից 

հետո ներկայացված փաստերի առնչությամբ իր դիրքորոշումն է հայտնում 

Հանրապետության Նախագահը և (կամ) նրա ներկայացուցիչը: Դրանից հետո 

կատարվում է ապացույցների հետազոտում: Նիստի վերջում եզրափակիչ 

խոսքով հանդես են գալիս դիմող կողմը, որը կարող է պնդել իր դիմումը կամ 

հրաժարվել դրանից, և Հանրապետության Նախագահը և (կամ) նրա ներկայա-

ցուցիչը, որին (որոնց) տրամադրվում է պաշտպանությամբ հանդես գալու 

հնարավորություն: Այնուհետև Գերագույն դատարանը լսում է տվյալ գործով 

ձևավորված հանձնախմբի դիրքորոշումը գործի վերաբերյալ: Հանրապետու-

թյան Նախագահը և (կամ) նրա ներկայացուցիչն ունեն վերջին ելույթի իրա-

վունք: Վերջին ելույթից հետո Գերագույն դատարանը կարող է սույն օրենքով 

նախատեսված կարգով որոշում կայացնել գործի վարույթը վերսկսելու վերա-

բերյալ, իսկ այդպիսի որոշում չկայացվելու դեպքում նիստը նախագահողը 

հայտարարում է գործի քննության ավարտի մասին: 

15. Եթե գործի դատաքննության ժամանակ դիմող կողմը հրաժարվում է 

դիմումից, և Հանրապետության Նախագահը եռօրյա ժամկետում չի առարկում 

դրա դեմ, ապա գործի վարույթը ենթակա է կարճման: Դիմումից հրաժարվելը 

կատարվում է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Արցախի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված կարգով: 
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16. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարանը կարող է 

ընդունել հետևյալ եզրակացություններից մեկը` 

1) Հանրապետության Նախագահին պաշտոնանկ անելու հիմքերի բացա-

կայության մասին. 

2) Հանրապետության Նախագահին պաշտոնանկ անելու հիմքերի առկա-

յության մասին: 

17. Եզրակացություն ընդունելիս Գերագույն դատարանն իրավասու է 

նաև գնահատելու Քրեական օրենսգրքի` սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված 

հանցագործության հատկանիշներն ամրագրող դրույթների սահմանադրա-

կանությունը: Հանգելով այդ դրույթների` Սահմանադրությանը հակասելու 

համոզմանը` Գերագույն դատարանն ընդունում է սույն հոդվածի 16-րդ մասի 

1-ին կետով նախատեսված եզրակացությունը: 

18. Սույն հոդվածի 16-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված եզրակացու-

թյունում Գերագույն դատարանը պետք է նշի` 

1) Հանրապետության Նախագահի այն իրավական ակտերը, գործողու-

թյունները կամ անգործությունը, որոնցում առկա են ծանր հանցագործության 

հատկանիշներ և այդ հանցագործության ճշգրիտ որակավորումը. 

2) սույն մասի 1-ին կետում նշված արարքներում Հանրապետության 

Նախագահի մեղավորությունը հաստատող ապացույցները և դատարանի 

պատճառաբանված դիրքորոշումը դրանց հետազոտման վերաբերյալ: 

19. Եզրակացությունն ընդունվելուց հետո` ոչ ուշ, քան հաջորդ օրը, 

ուղարկվում է Ազգային ժողով և հայտարարվում հանրային հեռուստատե-

սությամբ: 

 

Հոդված 66. Հանրապետության Նախագահի լիազորությունների դադա-

րեցման հիմքերի առկայության մասին եզրակացություն տալու վերաբերյալ 

գործերի քննությունը 

  

1. Սույն հոդվածում նշված գործերով դիմում է Ազգային ժողովը՝ պատգա-

մավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ ընդունված որոշ-

մամբ՝ Հանրապետության Նախագահի լիազորությունների դադարեցման հիմ-

քերի առկայության մասին տեղեկություններին իրազեկ դառնալուց ոչ ուշ, քան 

առաջիկա նիստում քննարկելուց հետո, և կառավարությունը՝ Հանրապետու-

թյան Նախագահի լիազորությունների դադարեցման հիմքերի առկայության 

մասին տեղեկություններին իրազեկ դառնալուց ոչ ուշ, քան հինգ օր հետո: 

2. Սույն հոդվածում նշված գործերով դիմումները պետք է համապատաս-

խանեն դիմումին ներկայացվող` սույն օրենքով նախատեսված ընդհանուր 

պահանջներին, ինչպես նաև Ազգային ժողովի կամ կառավարության որոշ-

մանը պետք է կցվեն Հանրապետության Նախագահի լիազորությունների 

դադարեցման հիմքերը հավաստող ապացույցներ: 

3. Սույն հոդվածում նշված գործերի դատաքննությունն իրականացվում է 

բանավոր ընթացակարգով: 

4. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարանը Հանրա-

պետության Նախագահին հնարավորություն է ընձեռում արտահայտելու իր 

դիրքորոշումը տվյալ գործի վերաբերյալ, եթե դա հնարավոր է: 
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5. Սույն հոդվածում նշված գործերով ապացուցման բեռը կրում է դիմող 

կողմը: 

6. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարանն իրավասու 

է` 

1) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, ինչպես 

նաև բժշկական հաստատություններից պահանջելու նյութեր, որոշումներ, 

փորձագիտական եզրակացություններ, տեղեկանքներ և այլ նյութեր. 

2) կանչելու և լսելու այն անձանց, որոնց բացատրությունները կարող են 

նշանակություն ունենալ գործով եզրակացություն ընդունելու համար: 

7. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարանի եզրակա-

ցությունը պետք է ընդունվի ոչ ուշ, քան դիմումի մուտքագրման օրվանից հինգ 

օր հետո: 

8. Եզրակացությունն ընդունվելուց ոչ ուշ, քան հաջորդ օրն ուղարկվում է 

Ազգային ժողով, կառավարություն և հայտարարվում է հանրային հեռուստա-

տեսությամբ: 

9. Հանրապետության Նախագահի լիազորությունների դադարեցման 

հիմքերի առկայության վերաբերյալ գործով Գերագույն դատարանը  կարող է 

ընդունել հետևյալ եզրակացություններից որևէ մեկը. 

1) Հանրապետության Նախագահի լիազորությունների դադարեցման 

հիմքերի առկայության մասին. 

2) Հանրապետության Նախագահի լիազորությունների դադարեցման 

հիմքերի բացակայության մասինֈ 

  

Հոդված 67. Կուսակցության գործունեության կասեցման կամ արգելման 

վերաբերյալ գործերի քննությունը 

 

1. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարան դիմում է 

Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնու-

թյամբ ընդունված որոշմամբ, և կառավարությունը: 

2. Գերագույն դատարանը կուսակցության գործունեությունը կասեցնելու 

կամ արգելելու մասին որոշում կարող է ընդունել նրա գործունեության մեջ 

Սահմանադրության կամ կուսակցությունների մասին համապատասխան 

օրենքի պահանջների խախտման հատկանիշներ բացահայտելու դեպքում: 

3. Այն կուսակցությունը, որի գործունեությունը կասեցնելու կամ արգելե-

լու վերաբերյալ դիմում է ներկայացվել, սահմանադրական դատավարությու-

նում ներգրավվում է որպես պատասխանող, որն օգտվում է դատավարության 

կողմի` սույն օրենքով սահմանված իրավունքներից և կրում է նրա պարտա-

կանությունները: 

4. Սույն հոդվածում նշված գործերով դիմումները պետք է համապատաս-

խանեն դիմումին ներկայացվող` սույն օրենքով նախատեսված ընդհանուր 

պահանջներին, ինչպես նաև Ազգային ժողովի կամ Կառավարության որոշ-

մանը պետք է կցվեն կուսակցության գործունեությունը կասեցնելու կամ 

արգելելու հիմքերը հավաստող ապացույցներ: 

5. Սույն հոդվածում նշված գործերի դատաքննությունն իրականացվում է 

բանավոր ընթացակարգով: 
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6. Սույն հոդվածում նշված գործերով ապացուցման բեռը կրում է դիմող 

կողմը: 

7. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարանն իրակա-

նացնում է սույն օրենքի 65-րդ հոդվածով նախատեսված իրավազորություն-

ները: 

8. Գերագույն դատարանն իրավասու է նաև որպես դիմումի ապահովման 

միջոց արգելանք դնելու տվյալ կուսակցության գույքի վրա: 

9. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարանի որոշումը 

պետք է ընդունվի դիմումի մուտքագրման օրվանից` երեք ամսվա ընթացքում: 

10. Եթե գործի դատաքննության ժամանակ դիմող կողմը հրաժարվում է 

դիմումից, և տվյալ կուսակցությունը եռօրյա ժամկետում չի առարկում դրա 

դեմ, ապա գործի վարույթը կարճվում է: 

11. Սույն հոդվածում նշված գործերով Գերագույն դատարանն ընդունում 

է հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) դիմումը մերժելու մասին. 

2) կուսակցության գործունեությունը որոշակի ժամկետով կասեցնե-

լու մասին, և կարող է այդ ժամկետում կուսակցության վրա դնել կասեցման 

համար հիմք հանդիսացած խախտումները վերացնելու պարտականություն-

ներ. 

3) կուսակցության գործունեությունն արգելելու մասին: 

12. Սույն հոդվածում նշված գործերով որոշում ընդունելիս Գերագույն 

դատարանն իրավասու է գնահատելու նաև կուսակցությունների մասին 

օրենքի` քննվող գործով կիրառման ենթակա դրույթների սահմանադրակա-

նությունը, և հանգելով դրանց` Սահմանադրությանը հակասելու համոզմանը` 

որոշում է ընդունում դիմումը մերժելու մասին: 

13. Որոշումն ընդունվում է դատավորների ընդհանուր թվի ձայների 

առնվազն երկու երրորդով:»: 

 

Հոդված 23. Օրենքի 1-ին և 2-րդ հոդվածներում, 34-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասում և 49-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության» բառերով: 

 

Հոդված 24. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ       
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-39-Ն                     
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 14-ին 
 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  2013 թվականի  

ապրիլի 25-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 311-րդ հոդվածի 2-

րդ մասում «վարչապետի» բառը փոխարինել «պետական նախարարի» 

բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 312-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Սահմանադրության 

1-ին հոդվածի 1-ին մասով, 2-6-րդ հոդվածներով կամ 7-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով» բառերը փոխարինել «Սահմանադրության 1-ին հոդվածի 1-ին մասով, 

2-4-րդ հոդվածներով, 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով,  6-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

կամ 7-րդ հոդվածով» բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 315-րդ հոդվածի վերնագրում և 1-ին մասում  

«Գերագույն դատարանի սահմանադրական պալատին» բառերը փոխարինել 

«Գերագույն դատարանին՝ սահմանադրական արդարադատություն 

իրականացնելիս» բառերով: 

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 354-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 354. Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների 

իրականացմանը խոչընդոտելը  

 

1. Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների 

իրականացմանը խոչընդոտելը, այդ թվում՝ նրա գործունեությանը ցանկացած 

ձևով միջամտելը, Մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ օրենքով սահմանված 

լիազորությունների իրականացման հետ կապված՝ նրա կամ նրա որոշմամբ 

հանդես եկող իրավասու անձի մուտքը ցանկացած վայր չթույլատրելը՝  

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրա-

պատիկից չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` մեկից երեք ամիս 

ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով:»: 
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Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ     
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-40-Ն     
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 14-ին 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի 

փետրվարի 24-ի քաղաքացիական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը, Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրության 141-րդ հոդվածին համապատասխան, 

որոշում է օրենքների, Ազգային ժողովի որոշումների, Հանրապետության Նա-

խագահի հրամանագրերի և կարգադրությունների, կառավարության որոշում-

ների, ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի համապատասխա-

նությունը Սահմանադրությանը:»: 

 

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

ման օրվան հաջորդող օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ       
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-41-Ն                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 14-ին 

 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ 

 ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինանշանի մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-

56-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «սանդղանման» 

բառը փոխարինել «սանդղաձև» բառով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասում` 

1) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարանների որոշում-

ների, վճիռների և դատավճիռների,» բառերից առաջ հանել «Լեռնային Ղարա-

բաղի Հանրապետության վարչապետի,» բառերը. 

2) «վարչապետի» բառը փոխարինել «պետական նախարարի» բառերով. 

3) «վերահսկիչ» բառը փոխարինել «Հաշվեքննիչ» բառով. 

4) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի աշխատա-

կազմի ղեկավարի,» բառերից հետո լրացնել «Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի աշխատակազմի կառավա-րության գործերի կառավարչության 

պետ-աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալի,» բառերը: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝ 

1) «Ազգային ժողովի նախագահի» բառերից հետո լրացնել «և Ազգային 

ժողովի այլ մարմինների» բառերը. 

2) «վարչապետի» բառը փոխարինել «պետական նախարարի» բառերով.  

3) հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության   

աշխատակազմի ղեկավարի,» բառերը. 

4) «վերահսկիչ» բառը փոխարինել «Հաշվեքննիչ» բառով.         

5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի աշխատա-

կազմի ղեկավարի,» բառերից հետո լրացնել «Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի աշխատակազմի կառավա-րության գործերի կառավարչության 

պետ-աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալի,» բառերը: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 7-րդ հոդվածից հանել «կառավարությանն առընթեր» և 

«կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» 

բառերը:   

 

Հոդված 5. Օրենքի վերնագրում, 1-8-րդ հոդվածներում, հավելվածում, 

բացառությամբ 2-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի ««ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 
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ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ԱՐՑԱԽ»» բառերի, «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը 

փոխարինել «Արցախի» բառով: 

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                 Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ       

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 22 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-42-Ն                                                                                                                                                                  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 14-ին 

 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐՀՆԵՐԳԻ ՄԱՍԻՆ»  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրհներգի մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-57-

Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում «վարչա-

պետի» բառը փոխարինել «պետական նախարարի» բառերով: 

 

Հոդված 2.  Օրենքի վերնագրում, 1-8-րդ հոդվածներում, NN 1 և 2 հավել-

վածներում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով: 

 

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

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                              Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ       

 

 

 2017թ. դեկտեմբերի 22 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-43-Ն                                                                                                                                                                  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 14-ին 

 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՇԻ ՄԱՍԻՆ»  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-

55-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 2-րդ և 7-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասերում «սանդղանման» բառը փոխարինել «սանդղաձև» բառով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածում՝ 

1) 3-րդ մասի՝ 

ա. «վարչապետի» բառը փոխարինել «պետական նախարարի» բառերով,  

բ. «վերահսկիչ» բառը փոխարինել «Հաշվեքննիչ» բառով, 

գ. «կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի» բառերը փոխարինել 

«Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության 

պետ-աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալի» բառերով. 

2) 4-րդ մասի «վարչապետի» բառը փոխարինել «պետական նախարարի» 

բառերով:  

 

Հոդված 3. Օրենքի վերնագրում, 1-9-րդ հոդվածներում, հավելվածում 

«Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով: 

 

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

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:   

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ      

 

2017թ. դեկտեմբերի 22 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-44-Ն                                                                                                                                                                  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 14-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ  

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

 ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  2011  թվականի  նոյեմբերի  30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի (այսու-

հետ՝ Օրենք)  15-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «2018» թիվը փոխարինել «2019» 

թվով:  

 

Հոդված 2.  Օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ նախադասությու-

նում «չափը» բառից հետո լրացնել «՝ հաշվի առնելով սույն օրենքի 43-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասը» բառերը: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 43-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակու-

թյամբ 6-րդ մաս. 

«6. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի և 4-րդ մասի հիման վրա հետ 

են գանձվում (բռնագանձվում) ավել վճարված կենսաթոշակի այն գումար-

ները, որոնք վճարվել են այդ հանգամանքը (ավել գումարների վճարումը) 

հայտնաբերելու ամսվան նախորդող երեք տարվա (36 ամսվա) ընթացքում:»ֈ 

 

Հոդված 4. Օրենքի 55-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակու-

թյամբ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ մասեր. 

«4. Սույն օրենքի 50-րդ հոդվածով սահմանված պարտականությունները 

չկատարելու հետևանքով կամ սխալմամբ (Արցախի Հանրապետության օրեն-

քի խախտմամբ) կենսաթոշակառուին (անչափահաս կամ խնամակալության 

տակ գտնվող կենսաթոշակառուի դեպքում՝ կենսաթոշակառուի օրինական 

ներկայացուցչին` ծնողին, որդեգրողին կամ խնամակալին) ավել վճարված 

կենսաթոշակի գումարների չափում չեն հաշվարկվում այն գումարները, որոնք 

վճարվել են մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը, բացառությամբ այն դեպքի, 

երբ կենսաթոշակի գումարը վճարվել է` 

1) կենսաթոշակառուի մահվան ամսվան հաջորդող ամիսների համար 

կամ Արցախի Հանրապետության հետ կենսաթոշակային ապահովության 

բնագավառում միջպետական համաձայնագիր կնքած պետությունում կենսա-

թոշակառուին կենսաթոշակ նշանակելու ամսվան հաջորդող ամիսների 

համար կամ 
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2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով 

նախատեսված արարքի հետևանքով, որը հաստատված է դատարանի՝ 

օրինական ուժի մեջ մտած վճռով: 

5. 2018 թվականի հունվարի 1-ից դադարեցվում են մինչև 2018 թվականի 

հունվարի  1-ն ավել վճարված կենսաթոշակի գումարները սույն օրենքի 43-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիման վրա Արցախի Հանրապետության 

պետական բյուջե վերականգնելու նպատակով կատարվող պահումներըֈ 

6. Մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ն ավել վճարված և 2018 թվականի 

հունվարի 1-ի դրությամբ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե 

փաստացի վերականգնված գումարները չեն վերադարձվում:»: 

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի    

1-ից: 
 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                 Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 22 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-45-Ն                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



33 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված  է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 14-ին 
 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական 

երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվա-

կանի դեկտեմբերի 25-ի ՀՕ-68-Ն օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «2018» 

թիվը փոխարինել «2019» թվով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի       

1-իցֈ 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 22 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-46-Ն                                        
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 21-ին 

 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համա-

կարգի  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի 

դեկտեմբերի 24-ի ՀՕ-94 օրենքում (այսուհետ՝ Օրենք) «վարչապետի» բառը 

փոխարինել «կառավարության» բառով: 

 

Հոդված 2.  Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «կառավարության  գործու-

նեության» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

ծրագրի» բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 16-րդ հոդվածի «կառավարություն» բառը փոխարինել 

«գործադիր իշխանություն» բառերով` համապատասխան հոլովաձևերով: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 17-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի «կառավարության» բառը փոխարինել «Արցախի Հանրա-

պետության Նախագահի» բառերով. 

2) 2-րդ մասում` 

ա. առաջին պարբերության «Կառավարության» բառը փոխարինել 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի» բառերով, 

բ. «ա» կետի «կառավարության զեկույցը» բառերը փոխարինել «զեկույց» 

բառով, 

գ. «գ» կետի «կառավարության» բառը փոխարինել «գործադիր իշխանու-

թյան» բառերով. 

3) 3-րդ մասում` 

ա. «ը» կետի «կառավարության» բառը փոխարինել «պետական բյուջեի» 

բառերով, 

բ. «ժդ» կետի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարու-

թյունն անհրաժեշտ է համարում» բառերը փոխարինել «անհրաժեշտ են» 

բառերով: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 6-րդ մասի «ա» կետն ուժը կորցրած 

ճանաչել: 
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Հոդված 6.  Օրենքի 20-րդ հոդվածի` 

1) վերնագրում և 2-րդ մասում «Կառավարության» բառը փոխարինել 

«Պետական բյուջեի» բառերով. 

2) 1-ին մասից հանել «կառավարության» բառը:  

 

Հոդված 7.  Օրենքի 22-րդ հոդվածում՝ 

1) 3-րդ մասից  հանել «կառավարության համար» և «իր» բառերը. 

2) 5-րդ մասի «կառավարության» բառը փոխարինել «գործադիր իշխանու-

թյան» բառերով. 

3) 11-րդ մասի երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբա-

գրությամբ. 

«Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հրապարակվում, ինչպես նաև 

Ազգային ժողով է ներկայացվում՝ ի գիտություն, մինչև յուրաքանչյուր տարվա 

հոկտեմբերի 1-ը:». 

4) 20-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել. 

5) 22-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նախադասությունով. 

 «Կառավարությունը քննարկում և հավանություն է տալիս պետական 

բյուջեի նախագծին:». 

6) 23-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«23. Արցախի Հանրապետության Նախագահը պետական բյուջեի նախա-

գիծն Ազգային ժողով է ներկայացնում բյուջետային տարին սկսվելուց 

առնվազն 45 օր առաջ:». 

7) 25-րդ մասի «կառավարությունն ապահովում է այդ օրենքների նախա-

գծերի ներկայացումը» բառերը փոխարինել «այդ օրենքների նախագծերը 

ներկայացվում են» բառերով: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 24-րդ հոդվածում`  

1) 3-րդ մասի «Ազգային ժողովի պատգամավորների, կառավարության» 

բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության Նախագահի, Ազգային 

ժողովի պատգամավորների» բառերով. 

2) 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«5. Պետական բյուջեի կատարումն ապահովում է կառավարությունը:». 

3) 6-րդ մասի «Կառավարությունը» բառը փոխարինել «Պետական լիազոր-

ված մարմնի ղեկավարը» բառերով, իսկ «տեղեկատվություն» բառը փոխարի-

նել «տեղեկանք» բառով: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբա-

գրությամբ. 

«1. Պետական բյուջեի կատարման հսկողությունն իրականացնում է 

պետական  լիազորված մարմինը` կառավարության սահմանած կարգով:»: 

 

Հոդված 10.  Օրենքի 26-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
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«1. Յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի կատարման մասին տարե-

կան հաշվետվությունն Ազգային ժողով է ներկայացվում Արցախի Հանրա-

պետության Նախագահի կողմից մինչև հաջորդ տարվա մայիսի 1-ը:». 

2) 2-րդ մասում` 

ա. «գ» կետի «կառավարության» բառը փոխարինել «պետական բյուջեի» 

բառերով, 

բ. «ե» կետի «կառավարությունն անհրաժեշտ է համարում» բառերը 

փոխարինել «անհրաժեշտ են» բառերով: 

 

Հոդված 11. Օրենքի 27-րդ հոդվածի «գ» կետի «կառավարությունը» բառը 

փոխարինել «պետական լիազորված մարմինը» բառերով: 

 

Հոդված 12. Օրենքի 35-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «նրա լիազորած պետա-

կան կառավարման» բառերը փոխարինել «պետական լիազորված» բառերով: 

 

Հոդված 13. Օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «կառավարության 

կողմից»  բառերը: 

 

Հոդված 14. Oրենքի վերնագրում և տեքստում, բացառությամբ 55-րդ 

հոդվածի  1-ին մասի, «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» 

բառով: 

 

Հոդված 15. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-47-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 21-ին 

 

 

«ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-

79 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ուժը կորցրած 

ճանաչել: 

 

Հոդված 2.  Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.1-ին հոդվածով. 

 

«Հոդված 14.1. Գիտական, գիտատեխնիկական պետական և նպատակային 

ծրագրերը 

 

1. Գիտական, գիտատեխնիկական պետական և նպատակային ծրագրերը 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի կազմում ներկա-

յացվում են Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողով:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ     

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-48-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 21-ին 

 

 

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ  

ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի նոյեմբերի 23-ի         

ՀՕ-35 օրենքի 1-ին հոդվածի 3-րդ մասի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան կառավարությունը ներկայացնում է» բառերը փոխարինել «ներկա-

յացվում է» բառերով: 

 

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

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-49-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 21-ին 

 

 

«ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՄԱՍԻՆ»  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի հոկտեմբերի 29-ի ՀՕ-45-Ն 

օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության կառավարությունը» բառերը, իսկ «ներկայացնում» բառը փոխարինել 

«ներկայացվում» բառով: 

 

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

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                 Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-50-Ն 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 21-ին 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշմանդամների 

սոցիալական պաշտպանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան 1997 թվականի հոկտեմբերի 14-ի ՀՕ-2 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 51-ին 

հոդվածի 1-ին մասի  «բ» կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 52-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«գ) մշակում է հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության տարեկան 

ծրագիրը (այսուհետ՝ Տարեկան ծրագիր) և մասնակցում դրա իրականաց-

մանը.»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 41-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 41. Տարեկան ծրագիրը 

Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության աշխատանքներն իրա-

կանացվում են Տարեկան ծրագրով սահմանված ժամկետներում և կարգով: 

Տարեկան ծրագիրը Ազգային ժողով է ներկայացվում պետական բյուջեի 

նախագծի կազմում:»: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 42-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «Լեռնային Ղարաբաղի Հան-

րապետության կառավարությունն Ազգային ժողով է ներկայացնում» բառերը 

փոխարինել «Ազգային ժողով են ներկայացվում» բառերով: 

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                              Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

2017թ. դեկտեմբերի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-51-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 21-ին 

 

 

«ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հոդված 1. «Զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-114-Ն օրենքի 12-րդ հոդվածի        

1-ին մասի 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«8) ամենամյա ծրագրի ներառում Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեի կազմում` Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողով ներկայացնե-

լու համար:»: 

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

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-52-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 21-ին 

 

 

«ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ)  

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հոդված 1. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի հոկտեմբերի 

22-ի ՀՕ-70 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 52-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  կողմից» բառերը:  

 

Հոդված 2. Օրենքի 53-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 53. Տարեկան ծրագրի բովանդակությունը և մշակման սկզբունք-

ները 

1. Տարեկան ծրագիրը ներառում է՝ 

1) ծրագրի հիմնական խնդիրները. 

2) նախատեսված աշխատանքների ծավալները և իրականացման ժամա-

նակացույցը. 

3) նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորման համամասնություն-

ները. 

4) ծրագրի կատարման սկզբունքները և նախատեսված աշխատանքների 

իրականացման առաջնահերթությունները. 

5) վերլուծություն (տեղեկանք) հանրապետությունում թմրամոլության և 

թմրամիջոցների ու հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի ապօրինի շրջանա-

ռության (այդ թվում՝ քողարկվածության վիճակի), ինչպես նաև բնակչության 

շրջանում թմրամոլության տարածման քանակական ու որակական բնութա-

գրի և թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի ապօրինի շրջա-

նառության հետ կապված հանցավորության կառուցվածքի և շարժի մասին. 

6) թմրամոլների բուժման և նրանց առողջության վերականգնման ուղղու-

թյամբ նախատեսվող միջոցառումները. 

7) բնակչության շրջանում (հատկապես երիտասարդների և դեռահասների 

շրջանում) թմրամոլության դեմ պայքարի, թմրամոլության կանխարգելման, 

հակաթմրամոլային քարոզչության իրականացման ուղղությամբ նախատես-

վող միջոցառումները. 

8) թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի ապօրինի շրջա-

նառության դեմ պայքարում իրավասու պետական մարմիններին համապա-

տասխան նյութատեխնիկական բազայով ապահովելու ուղղությամբ նախա-

տեսվող միջոցառումները. 
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9) նախատեսված աշխատանքները՝ ըստ լիազորված մարմինների. 

10) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրա-

միջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում աշխատանքների իրա-

կանացման և ֆինանսավորման (այդ թվում՝ օտարերկրյա պետություններից և 

միջազգային կազմակերպություններից ստացված օգնությունների հաշվին) 

ծավալային ցուցանիշները և այդ գործընթացի վերահսկողության կարգը. 

11) թմրամոլների բուժման համար բուժվերականգնողական կազմակեր-

պությունների նյութատեխնիկական բազայի ապահովման ուղղությամբ 

նախատեսվող միջոցառումները. 

12) տեղեկանք թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի ար-

տադրության և օգտագործման (այդ թվում՝ բժշկական, գիտական, ուսումնա-

կան, փորձագիտական, օպերատիվ-հետախուզական և անասնաբուժական 

նպատակներով) վերաբերյալ. 

13) այլ պայմաններ, որոնք անհրաժեշտ են ծրագրի համակողմանի ներկա-

յացման համար: 

2. Տարեկան ծրագրի հետ Ազգային ժողով են ներկայացվում դրա կատա-

րումն ապահովող օրինագծերը:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-53-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

           դեկտեմբերի 21-ին 

 

 

«ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Կենդանական աշխարհի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի ՀՕ-170 օրենքի (այսուհետ՝ 

Օրենք) 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 2.  Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին հոդվածով. 

 

«Հոդված 5.1. Տարեկան ծրագրերը 

1. Պետական ծրագրերն իրականացվում են տարեկան ծրագրերի 

միջոցով: Տարեկան ծրագիրն Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողով է 

ներկայացվում պետական բյուջեի նախագծի կազմում, որի ֆինանսավորման 

գումարն արտացոլվում է պետական բյուջեի ծախսերում:»: 

 

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

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

 ՆԱԽԱԳԱՀ`                                               Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-54-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
 

Ընդունված  է 2017 թվականի 

                                     դեկտեմբերի 21-ին 

  

 
ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`  

1) Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի համախմբված բյուջեն 

կկազմի` 

ա. եկամուտների գծով` 97,539.1 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փո-

խանցումներից ստացվող մուտքերի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետու-

թյունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարը, 

բ. ծախսերի գծով` 102,649.7 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխան-

ցումների), 

գ. դեֆիցիտը (պակասուրդը)` 5,110.6 մլն դրամ.  

2) Արցախի Հանրապետության համայնքների 2018 թվականի բյուջենե-

րը կկազմեն` 

ա. եկամուտների  գծով` 3,654.3 մլն  դրամ  (ներառյալ` պետական  բյու-

ջեից  ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները), 

բ. ծախսերի գծով` 3,654.3 մլն դրամ: 

 

Հոդված 2. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի 

պետական բյուջեն`      

 

            Գումարը (հազար դրամներով) 

1.  Եկամուտների գծով 96,428,169.3 

2.  Ծախսերի գծով 101,538,781.8 

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը) 5,110,612.5 

 

Հոդված 3. Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական 

բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ 

միջոցները`    

    

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  ԴԵՖԻՑԻՏԻ  (ՊԱԿԱ-

ՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ 

Գումարը 

(հազար դրամներով) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5,110,612.5 

այդ թվում`  

Փոխառու զուտ միջոցներ 5,110,612.5 
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Հոդված 4. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի 

պետական բյուջեի եկամուտները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից 

ստացվող բյուջետային վարկի գումարի)` ըստ ձևավորման աղբյուրների 

դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով`   

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ 
Գումարը 

(հազար դրամներով) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 45,000,000.0 

այդ թվում`  

Հարկային եկամուտներ և պետական 

տուրքեր 

44,000,000.0 

Այլ եկամուտներ 1,000,000.0 

   

  Հոդված 5. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի 

պետական բյուջեից հատկացումները` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառա-

կան դասակարգման, հետևյալ չափերով` 

 

Բ
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Գումարը            

(հազար 

դրամներով

) 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 
101,538,781.

8 

      այդ թվում`  

01     
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
12,907,086.9 

      այդ թվում՝  

  1   

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 

կառավարում, ֆինանսական և 

հարկաբյուջետային հարաբերություններ, 

արտաքին հարաբերություններ 

5,895,137.3 

    1 
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 

կառավարում 
3,590,386.9 

    2 
Ֆինանսական և հարկաբյուջետային 

հարաբերություններ 
1,300,405.9 

    3 Արտաքին հարաբերություններ 1,004,344.5 

  3   Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ 490,716.5 

    1 
Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր 

բնույթի ծառայություններ 
143,153.6 

    2 
Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր 

ծառայություններ 
241,250.5 

    3 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 106,312.4 

  4   
Ընդհանուր բնույթի հետազոտական 

աշխատանք 
61,522.5 

    1 
Ընդհանուր բնույթի հետազոտական 

աշխատանք 
61,522.5 
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Գումարը            

(հազար 

դրամներով

) 

  6   

Ընդհանուր բնույթի հանրային 

ծառայություններ 

 (այլ դասերին չպատկանող) 

416,349.1 

    1 
Ընդհանուր բնույթի հանրային 

ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 
416,349.1 

  7   Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 3,500,000.0 

    1 Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 3,500,000.0 

  8   

Կառավարության տարբեր մակարդակների 

միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի 

տրանսֆերտներ 

2,543,361.5 

    1 

Կառավարության տարբեր մակարդակների 

միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի 

տրանսֆերտներ 

2,543,361.5 

02     ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 100,000.0 

   այդ թվում`  

  2   Քաղաքացիական պաշտպանություն 100,000.0 

    1 Քաղաքացիական պաշտպանություն 100,000.0 

03     

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

7,577,486.7 

      այդ թվում`  

  1   Հասարակական կարգ և անվտանգություն 4,981,582.4 

    1 Ոստիկանություն 2,807,202.7 

    2 Ազգային անվտանգություն 2,174,379.7 

  2   Փրկարար ծառայություն 1,314,026.8 

    1 Փրկարար ծառայություն 1,314,026.8 

  3   
Դատական գործունեություն և իրավական 

պաշտպանություն 
778,554.5 

    1 Դատարաններ 586,304.7 

    2 Իրավական պաշտպանություն 192,249.8 

  4   Դատախազություն 503,323.0 

    1 Դատախազություն 503,323.0 

04     ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 14,163,370.0 

      այդ թվում`  

  1   
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային 

և աշխատանքի գծով հարաբերություններ 
3,713,444.8 

    1 
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և 

առևտրային հարաբերություններ 
3,713,444.8 

  2   
Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն 
4,778,874.8 

    1 Գյուղատնտեսություն 4,778,874.8 

  3   Վառելիք և էներգետիկա 2,650,000.0 
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Գումարը            

(հազար 

դրամներով

) 

    5 Էլեկտրաէներգիա 2,650,000.0 

  5   Տրանսպորտ 168,513.3 

    1 Ճանապարհային տրանսպորտ 10,000.0 

    4 Օդային տրանսպորտ 158,513.3 

  7   Այլ բնագավառներ 355,000.0 

  2 
Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի 

օբյեկտներ 
330,000.0 

    3 Զբոսաշրջություն 25,000.0 

  9   
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 
2,497,537.1 

    1 
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 
2,497,537.1 

05     ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 200,596.0 

      այդ թվում`  

  6   
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ 

դասերին չպատկանող) 
200,596.0 

    1 
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ 

դասերին չպատկանող) 
200,596.0 

06     
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1,062,719.0 

      այդ թվում`  

  3   Ջրամատակարարում 770,000.0 

    1 Ջրամատակարարում 770,000.0 

  6   
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 
292,719.0 

    1 
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 
292,719.0 

07     ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 6,151,779.2 

      այդ թվում`  

  1   
Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և 

սարքավորումներ 
209,339.1 

    1 Դեղագործական ապրանքներ 195,339.1 

  3 Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ 14,000.0 

  2   Արտահիվանդանոցային ծառայություններ 2,396,693.8 

    1 
Ընդհանուր բնույթի բժշկական 

ծառայություններ 
1,146,404.6 

    2 
Մասնագիտացված բժշկական 

ծառայություններ 
461,917.0 

    3 Ստոմատոլոգիական ծառայություններ 108,953.0 

    4 Պարաբժշկական ծառայություններ 679,419.2 

  3   Հիվանդանոցային ծառայություններ 2,486,183.6 

   1 Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային 1,104,840.3 
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Գումարը            
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ծառայություններ 

    2 
Մասնագիտացված հիվանդանոցային 

ծառայություններ 
593,212.7 

    3 
Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների 

ծառայություններ 
788,130.6 

  4   
Հանրային առողջապահական 

ծառայություններ 
313,805.9 

    1 
Հանրային առողջապահական 

ծառայություններ 
313,805.9 

  6   
Առողջապահություն (այլ դասերին 

չպատկանող) 
745,756.8 

    1 
Առողջապահական հարակից ծառայություններ 

և ծրագրեր 
602,889.9 

    2 
Առողջապահություն (այլ դասերին 

չպատկանող) 
142,866.9 

08     ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 3,183,056.1 

      այդ թվում`  

  1   Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 316,421.1 

    1 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 316,421.1 

  2   Մշակութային ծառայություններ 1,598,139.3 

    1 Գրադարաններ 88,455.0 

    2 Թանգարաններ և ցուցասրահներ 102,561.5 

    3 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 358,493.8 

    4 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 37,867.5 

    5 Արվեստ 827,854.5 

    7 
Հուշարձանների և մշակութային արժեքների 

վերականգնում և պահպանում 
182,907.0 

  3   

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների 

հեռարձակման և հրատարակչական 

ծառայություններ 

815,310.0 

    1 Հեռուստառադիոհաղորդումներ 664,024.4 

    2 Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 151,285.6 

  4   
Կրոնական և հասարակական այլ 

ծառայություններ 
231,000.0 

    1 Երիտասարդական ծրագրեր 36,000.0 

    2 

Քաղաքական կուսակցություններ, 

հասարակական կազմակերպություններ, 

արհմիություններ 

135,000.0 

  3 
Կրոնական և հասարակական այլ 

ծառայություններ 
60,000.0 

  6   
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին 

չպատկանող) 
222,185.7 
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    1 
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին 

չպատկանող) 
222,185.7 

09     ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 14,699,817.7 

      այդ թվում`  

  1   Նախադպրոցական  կրթություն 1,213,862.0 

    1 Նախադպրոցական կրթություն 1,213,862.0 

   2  
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ 

ընդհանուր կրթություն 
9,990,271.5 

  1 
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ 

ընդհանուր կրթություն 
9,990,271.5 

  3   
Նախնական մասնագիտական (արհեստագոր-

ծական) և միջին մասնագիտական կրթություն 
614,632.0 

    1 
Նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) կրթություն 
314,933.7 

    2 Միջին մասնագիտական կրթություն 299,698.3 

  4   Բարձրագույն կրթություն 1,095,798.0 

    1 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 1,095,798.0 

  5   
Ըստ մակարդակների չդասակարգվող 

կրթություն 
834,220.8 

    1 Արտադպրոցական դաստիարակություն 769,393.6 

    2 Լրացուցիչ կրթություն 64,827.2 

  6   
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ 
686,515.9 

    1 
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ 
686,515.9 

  8   Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 264,517.5 

    1 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 264,517.5 

10     ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 22,906,628.7 

      այդ թվում`  

  1   Վատառողջություն և անաշխատունակություն 91,718.9 

    1 Վատառողջություն 16,480.8 

    2 Անաշխատունակություն 75,238.1 

  2   Ծերություն 12,531,751.3 

    1 Ծերություն 12,531,751.3 

  3   Հարազատին կորցրած անձինք 240,000.0 

    1 Հարազատին կորցրած անձինք 240,000.0 

  4   Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 5,118,674.2 

    1 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 5,118,674.2 

  5   Գործազրկություն 44,947.0 

    1 Գործազրկություն 44,947.0 

  7   Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ 1,776,414.2 
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դասերին չպատկանող) 

    1 
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 
1,776,414.2 

  9   
Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին 

չպատկանող) 
3,103,123.1 

    1 
Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին 

չպատկանող) 
618,090.4 

    2 

Սոցիալական պաշտպանությանը 

տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 

2,485,032.7 

11     
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 

ԾԱԽՍԵՐ 
18,586,241.5 

      այդ թվում`  

  1   
Պետական բյուջեի և համայնքների 

պահուստային ֆոնդեր 
2,000,000.0 

    1 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 2,000,000.0 

 2  Այլ ծախսեր 16,586,241.5 

  1 Այլ ծրագրեր 16,586,241.5 

     

Հոդված  6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված 

բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները` 

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետևյալ 

չափերով` 

  

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական  

դասակարգման հոդվածների անվանումները 

Գումարը                

(հազար 

դրամներով) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 101,538,781.8 

այդ թվում՝  

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 85,420,764.8 

այդ թվում՝  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 11,121,215.2 

այդ թվում՝  

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ 11,121,215.2 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ 

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 9,824,953.4 

այդ թվում՝  

Շարունակական ծախսեր 1,127,684.3 

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր 477,638.6 

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում 6,113,963.8 
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Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական  

դասակարգման հոդվածների անվանումները 

Գումարը                

(հազար 

դրամներով) 

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում 132,777.5 

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և 

նյութեր) 207,237.2 

Նյութեր (ապրանքներ) 1,765,652.0 

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ 3,500,000.0 

այդ թվում՝  

 - Ներքին տոկոսավճարներ 3,500,000.0 

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 18,046,552.4 

այդ թվում՝  

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին 18,046,552.4 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 10,292,522.2 

այդ թվում՝  

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին 80.0 

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 

մակարդակներին 10,292,442.2 

որից`  

 - Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին 1,000.0 

 - Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող 

դոտացիաներ 2,543,361.5 

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ 

առևտրային կազմակերպություններին 717,412.4 

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային 

առևտրային կազմակերպություններին 250,000.0 

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ 6,780,668.3 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 22,618,321.8 

այդ թվում՝  

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ 

նպաստներ (բյուջեից) 10,203,775.8 

այդ թվում՝  

 - Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից 178,762.0 

 - Մայրության նպաստներ բյուջեից 893,742.0 

 - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից 3,590,376.0 

 - Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից 313,500.0 

 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ 

բյուջեից 144,935.0 

 - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից 132,224.0 

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից 4,950.236.8 

Կենսաթոշակներ 12,414,546.0 

այդ թվում՝  
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Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական  

դասակարգման հոդվածների անվանումները 

Գումարը                

(հազար 

դրամներով) 

Կենսաթոշակներ 12,414,546.0 

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 10,017,199.8 

այդ թվում՝  

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) 

կազմակերպություններին 178,600. 

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում 

են միմյանց նկատմամբ 66,989.4 

Այլ ծախսեր 7,771,610.4 

Պահուստային միջոցներ 2,000,000.0 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 16,118,017.0 

այդ թվում՝  

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 16,125,137.0 

այդ թվում՝  

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 16,125,137.0 

այդ թվում՝  

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 15,042,843.0 

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 661,639.0 

այդ թվում՝  

- Տրանսպորտային սարքավորումներ 38,000.0 

 - Վարչական սարքավորումներ 115,639.0 

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 508,000.0 

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 420,655.0 

այդ թվում՝  

 - Աճեցվող ակտիվներ 140,000.0 

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ 298.0 

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր 280,357 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ -7,120.0 
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Հոդված 7. Սահմանել, որ` 

1) 2019 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետ նաև` Կառավարություն) չի 

շարունակի 2018 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների 

գծով գործառնությունների ձևակերպումների իրականացումը.  

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից սույն օրենքով 

նախատեսված բյուջետային վարկը ներգրավվում է մինչև 2021 թվականի 

հունվարի 1-ը մարման ժամկետով՝ տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով 

(բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ վարկերի մարման ժամկետի 

վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունների միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն` մարման այլ 

ժամկետների վերաբերյալ). 

3) 2018 թվականին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային 

աշխատավարձի չափը կազմում է 63300 դրամ. 

4) յուրաքանչյուր պետական ծառայության մարմնի պետական 

ծառայողների տարեկան պարգևատրման ֆոնդի միասնական տոկոսային 

դրույքաչափը կազմում է այդ մարմնի գծով Արցախի Հանրապետության 2017 

թվականի պետական բյուջեով նախատեսված պետական ծառայողների 

հիմնական աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսը. 

5) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով 

նախատեսված դեպքում կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող 

վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի (բացառությամբ դրանց 

գծով¸ ըստ Կառավարության կանխատեսումների, 2018 թվականին սպասվող 

տնտեսման գումարների) հետևյալ ուղղություններին` 

ա. պետական պարտքի մարում և սպասարկում, 

բ. սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ, 

գ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների 

աշխատանքի վարձատրություն (դրամական բավարարում) և դրան 

հավասարեցված վճարներ, 

դ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 

տրամադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ. 

6) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասին 

համապատասխան` պետական հիմնարկների համար Արցախի 

Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն 

բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ 

դատական, իրավապահ և դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման 

նպատակով պետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային 

հաշիվների), ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության և Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների խրախուսման և /կամ/ 

համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների 

շրջանառությունը 2018 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ 

հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները 

Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման 



55 

 

հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի 

համապատասխան մուտքեր և ելքեր` Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, 

նախահաշիվներով նախատեսվող` 2018 թվականի բյուջետային տարվա 

եկամուտների  գումարների  չափով  ենթակա  են ավելացման սույն օրենքի 2-

րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների 

գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով` սույն օրենքի 2-

րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի 

համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին 

համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող 

ծախսերը որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N 

1 հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ 

եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ 

բացասական տարբերության չափով` համապատասխանաբար 

պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված 

դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ 

հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) 

ֆինանսավորման աղբյուրների  համապատասխան գումարները: 

Նախահաշիվներով նախատեսվող ծախսերի ֆինանսավորումը 2018 

թվականին կարող է իրականացվել ինչպես արտաբյուջետային հաշիվներին 

2018 թվականին ստացվող գումարների, այնպես էլ մինչև 2018 թվականի 

հունվարի 1-ը այդ հաշիվներում ստացված մուտքերի` 2018 թվականի 

հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված գումարների հաշվին: 

 

Հոդված 8. Հաստատել` 

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային 

հատկացումների բաշխումը` ըստ Արցախի Հանրապետության օրենսդիր, 

գործադիր և դատական իշխանության մարմինների` սույն օրենքի N 1 

հավելվածի համաձայն. 

2) Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեից 

համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով 

նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը` սույն օրենքի N 2 

հավելվածի համաձայն. 

3) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Արցախի 

Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի 

(պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի` 

սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն. 

4) 2018 թվականի համար սահմանվող ռադիոհաճախականության 

օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի 

երկարաձգման) պարտադիր վճարների և ռադիոհաճախականության 

օգտագործման պարտադիր վճարների չափերը` սույն օրենքի N 4 հավելվածի 

համաձայն: 

 

Հոդված 9. Թույլատրել կառավարությանը 2018 թվականին 

անհրաժեշտության դեպքում` 

1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին 
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պատկանող նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Արցախի 

Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջև` նրանց գծով 

տվյալ ծրագիրն իրականացնելու համար սույն օրենքով հաստատված 

հատկացումները. 

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային 

ծախսերի գործառական  դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին 

պատկանող` սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված նույն ծախսային 

ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապետության գործադիր 

իշխանության համապատասխան մարմինների  ցանկերում. 

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և 

ստացված եկամուտներն  արտահայտելով Արցախի Հանրապետության 2018 

թվականի պետական բյուջեի կատարման  մասին  հաշվետվություններում և  

այդ գումարների  չափով  ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ 

հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք 

արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածի համապատասխան 

բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախսային ծրագրեր) գումարները, 

Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեից առանց 

սահմանափակման իրականացնել`  

ա. Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման 

մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

(Արցախի Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին 

տրամադրված վարկերի վերականգնման մասով) կողմից դատարան 

հայցադիմումներ, դիմումներ ու գանգատներ, դատարանի դատական 

ակտերի դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս, ինչպես նաև 

դատարանի կողմից տրամադրվող փաստաթղթերի պատճեններ 

(կրկնօրինակներ) տալու համար` «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրա-պետության օրենքով սահմանված վճարումները, ինչպես 

նաև դատական ակտերի հիման վրա հօգուտ պետական բյուջեի պետական 

հիմնարկներից բռնագանձված պետական տուրքի գումարների վճարումները, 

բ. Արցախի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից 

Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում և 

պետական հիմնարկներում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով կատարված ստուգումների և վերստուգումների 

արդյունքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով առաջադրված 

լրացուցիչ պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ 

վճարումները, 

գ. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատասխան ոչ 

կառավարչական բնույթի գործունեություն իրականացնող պետական 

(բյուջետային) հիմնարկների` պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների վերակազմակերպման նպատակով` Արցախի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի 

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում 

պետական գրանցման, կնիքների պատրաստման թույլտվության, ինչպես 

նաև կազմակերպությանը սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով 

հանձնված գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցում կատարելու համար 
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«Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված վճարումները,  

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ 

պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամներին վարորդական 

իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու, 

ինչպես նաև ավտոմեքենայի գրանցման ու վերագրանցման համար 

«Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ հաշմանդամների փոխարեն, 

նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը, 

ե. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 

պատվերով սովորող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական 

իրավունքի վկայական տալու, պետական մենաշնորհային բնույթի 

ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող 

փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման և յուրաքանչյուր քննությունը 

ընդունելու համար (մեկ անգամ) «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված  վճարումները. 

4) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն 

հոդվածին համապատասխան թույլատրվող վերաբաշխումներով և 

փոփոխություններով պայմանավորված  փոփոխություններ   և (կամ) 

լրացումներ կատարել սույն օրենքի NN 2, 3 հավելվածներում և N 1 

հավելվածի համապատասխան  աղյուսակներում. 

   5) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով բյուջետային եկամուտների` ըստ 

դրանց ձևավորման («Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-

ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների գծով սահմանված 

համապատասխան գումարները պետական բյուջեի կատարման ընթացքում 

գերազանցած՝ լրացուցիչ ստացված եկամուտների գումարի չափով 

ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված 

բյուջետային եկամուտների գումարները, ինչպես նաև ըստ այդ եկամուտների 

հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելիության` 

համապատասխան փոփոխության ենթարկել բյուջետային ծախսերի 

ֆինանսավորման համար սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով 

հաստատված բյուջետային հատկացումների գումարները և N 1 հավելվածով 

նախատեսված կամ նույն հավելվածում լրացվող որևէ ծախսային ծրագրի 

գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով 

հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի), սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 

հավելվածով սահմանված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ 

աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները 

(անհրաժեշտության դեպքում լրացում կատարելով այդ տարրերի կազմում) 

դրանց օգտագործումն իրականացնելով «Արցախի Հանրապետության 

բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 24-րդ հոդվածի  1-ին կետին համապատասխան: Սույն կետի 

գործողությունը չի տարածվում սույն հոդվածի 3-րդ և 6-րդ կետերով, ինչպես 

նաև  սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 6-րդ կետով նախատեսված դեպքերի վրա.   
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6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում 

չնախատեսված և պետական բյուջե մուտքագրված նվիրաբերված 

գումարները¸ ըստ նվիրաբերողի կողմից որոշված ուղղությունների, 

«Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն 

օգտագործելու դեպքում այդ  գումարների չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-

րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարը և 

ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի 

պատկանելիության փոփոխության ենթարկել` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և  6-րդ  

հոդվածներով  հաստատված  բյուջետային  ծախսերի  համապատասխան 

գումարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված սույն կետում նշված 

եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան ծախսային 

ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ 

հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) և սույն օրենքի 3-րդ 

հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 3 հավելվածով հաստատված 

դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց 

տարրերի համապատասխան գումարները (եթե սույն կետում նշված 

եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն 

օրենքի N 1 և (կամ) N 3 հավելվածներով, ապա դրանք, որպես առանձին 

լրացուցիչ ծրագրեր, ըստ պատկանելիության արտացոլել նշված 

հավելվածների` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում). 

7) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում սահմանված 

հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ 

սահմանված ծախսային ծրագրերի միջև (առանց վերաբաշխվող գումարների 

սահմանափակման). 

8) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված 

յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի գծով սահմանված հատկացումների 

ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյուջետային 

ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդվածների 

(առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման). 

9) բյուջետային տարվա ընթացքում, չգերազանցելով պետական բյուջեի 

դեֆիցիտի (պակասուրդի)` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված 

գումարը, վերաբաշխել պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) 

ֆինանսավորման առանձին աղբյուրների, ինչպես նաև վերջիններիս 

առանձին տարրերի միջև դրանց գծով սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 

հավելվածով հաստատված գումարները, և (կամ) կատարել պետական 

բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների 

ընդհանուր գումարի ավելացմանը չհանգեցնող այլ հաշվեկշռված 

փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ` դրանցից բխող համապատասխան 

փոփոխություններ կատարելով սույն օրենքի N 3 հավելվածում. 

10) բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով սույն օրենքի 2-րդ 

հոդվածով հաստատված բյուջետային եկամուտների ընդհանուր գումարը, 

բյուջետային եկամուտների ձևավորման («Արցախի Հանրապետության 

բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների 
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դասակարգման խմբերի միջև կատարել դրանց գծով սույն օրենքի 4-րդ 

հոդվածով սահմանված համապատասխան գումարների վերաբաշխումներ: 

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-4 հավելվածները համարվում են սույն 

օրենքի անբաժանելի մասերը: 

 

Հոդված 11.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 

1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

                  

 

                                    

   2017թ. դեկտեմբերի 25 

  Ստեփանակերտ 

  ՀՕ-55-Ն 
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Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 1 

 

Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված  

հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 
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Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 2.1 

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»  

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 1 դասի 

«01. Պետական աջակցություն գրադարաններին» ծրագրով  նախատեսված 

հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 
նախարարություն 

40,947.8 

«Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան» ՊՈԱԿ 25,104.0 

«Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական 

գրադարան» ՊՈԱԿ 
15,843.8 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 6,029.3 

«Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան» 

ՊՈԱԿ 
6,029.3 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 7,227.5 

«Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան շրջանային կենտրոնական 

գրադարան» ՊՈԱԿ 
7,227.5 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 6,598.5 

«Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ 6,598.5 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 8,241.0 

«Մարտունու կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ 8,241.0 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 10,367.9 

«Շուշիի շրջանի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ 10,367.9 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 9,043.0 

«Բերձորի քաղաքային գրադարան» ՊՈԱԿ 9,043.0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 88,455.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 2.2 

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»  

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 2 դասի 

«02. Պետական աջակցություն թանգարաններին» ծրագրով  նախատեսված 

հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 

 

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 
նախարարություն 

92,439.
1 

«Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 
38,146.

8 

Հադրութի «Արթուր Մկրտչյանի անվան հայրենագիտական 

թանգարան» ՊՈԱԿ 
8,235.3 

«Շուշի քաղաքի թանգարաններ» ՊՈԱԿ 
34,459.

5 

«Քաշաթաղի շրջանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 
11,597.

5 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
92,439.

1 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 2.3 

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»  

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի 

«01. Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին» ծրագրով  

նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական  

անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 
նախարարություն 

145,398.8 

«ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ» ՊՈԱԿ 62,519.4 
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«Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ 82,879.4 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 22,322.6 

«Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ 22,322.6 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 21,437.8 

«Հադրութի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ 21,437.8 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 28,363.3 

«Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 
28,363.3 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 60,863.8 

«Մարտունու մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ 37,877.2 

«Ճարտարի Սևակ Ղուկասյանի անվան մարզամշակութային 

պալատ» ՊՈԱԿ 
22,986.6 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 23,137.2 

«Շահումյանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 
23,137.2 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 50,127.7 

«Շուշիի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ 50,127.7 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 351,651.2 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 2.4 

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի 

«02. Պետական աջակցություն թատրոններին» ծրագրով  նախատեսված 

հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 
նախարարություն 

126,613.8 

«Ստեփանակերտի Վահրամ  Փափազյանի անվան պետական 

դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ 
91,136.8 

«Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն» 

ՊՈԱԿ 
35,477.0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 126,613.8 
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Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 2.5 

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի 

«03. Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին» 

ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 
նախարարություն 390,049.7 

«Արցախի պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ 70,139.9 

«Մենք ենք, մեր սարերը» երգի-պարի պետական համույթ» 

ՊՈԱԿ 58,084.0 

«Ղարաբաղ» պետական էստրադային համույթ» ՊՈԱԿ 33,180.1 

«Ջազ-նվագախումբ» ՊՈԱԿ 35,278.6 

«Արցախի պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ 84,752.3 

«Արցախի պետական կամերային նվագախումբ» ՊՈԱԿ 56,877.5 

«Մռակած» կամերային երգչախումբ» ՊՈԱԿ 51,737.3 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 4,565.2 

«Շուշիի «Վարանդա» մանկապատանեկան պետական 

երգչախումբ»  ՊՈԱԿ 4,565.2 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 21,573.3 

«Քաշաթաղի «Բերձոր» ժողգործիքների  համույթ» ՊՈԱԿ 21,573.3 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 416,188.2 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.1 

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի 

«01. Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին» ծրագրով  

նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական 

անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 351,554.4 
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«Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ 56,005.5 

«Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ 134,101.8 

«Ստեփանակերտի թիվ 3 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ 50,950.3 

«Ստեփանակերտի թիվ 4 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ 40,327.8 

«Ստեփանակերտի թիվ 5 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ 35,876.7 

«Ստեփանակերտի թիվ 6 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ 34,292.3 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 120,885.7 

«Խաչենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 9,199.8 

«Խնապատի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 15,121.1 

«Ակնաղբյուրի պետական  մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 8,505.7 

«Ավետարանոցի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 17,652.9 

«Այգեստանի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 16,916.3 

«Իվանյանի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 18,786.5 

«Նորագյուղի  մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 34,703.4 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 72,102.4 

«Ազոխի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 9,483.8 

«Դրախտիկի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 11,458.5 

«Առաքելի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 11,813.7 

«Հադրութի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 39,346.4 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 177,771.6 

«Մարտակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 51,705.5 

«Հաթերքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 32,539.0 

«Մատաղիսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 9,704.4 

«Առաջաձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 9,663.8 

«Մեծ շենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 10,690.7 

«Վանքի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 44,297.7 

«Չափարի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 19,170.5 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 243,582.6 

«Մարտունու թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 36,416.6 

«Մարտունու Մոնթե Մելքոնյանի անվան պետական 

մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 
61,331.9 

«Բերդաշենի Սիմոն Սողոմոնյանի անվան պետական 

մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 
19,593.9 

«Ճարտարի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 26,794.2 

«Ճարտարի Էմանուել դը Լաբառի անվան թիվ 2 պետական 

մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 
31,359.1 

«Սոսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 16,536.3 

«Մաճկալաշենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 9,379.2 

«Կարմիր Շուկայի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 24,738.2 

«Գիշու պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 17,433.2 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 17,036.9 

«Եղեգնուտի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 17,036.9 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 64,023.1 

«Քարին տակի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 12,210.1 

«Շուշիի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 51,813.0 
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Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 69,799.7 

«Բերձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 42,563.8 

«Մոշաթաղի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 9,778.1 

«Կովսականի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 17,457.8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1,116,756.4 

 

 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.2 

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2 խմբի 1 դասի 

«01. Պետական աջակցություն ԱՀ պետական հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  

բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 155,183.7 

«Ստեփանակերտի Վ.Ջհանգիրյանի անվան N 11 ավագ դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
155,183.7 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 1,588,963.4 

«Ստեփանակերտի Խ.Աբովյանի անվան N 1 հիմնական դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
266,991.3 

«Ստեփանակերտի Ա.Ղուլյանի անվան N 2 հիմնական դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
201,197.1 

«Ստեփանակերտի Ա.Գրիբոյեդովի անվան N 3 միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 
130,428.0 

«Ստեփանակերտի Մ.Մաշտոցի անվան N 4 հիմնական դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
56,212.4 

«Ստեփանակերտի Հ.Բալասանյանի անվան N 5 հիմնական 

դպրոց» ՊՈԱԿ 
100,112.7 

«Ստեփանակերտի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 96,404.6 

«Ստեփանակերտի Ե.Չարենցի անվան N 7 հիմնական դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
209,924.6 

«Ստեփանակերտի Ա.Սախարովի անվան N 8 միջնակարգ 

հոսքային դպրոց» ՊՈԱԿ 
140,821.5 

«Ստեփանակերտի Հ.Թումանյանի անվան N 9 հիմնական 

դպրոց» ՊՈԱԿ 
131,507.7 

«Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի անվան N 10 հիմնական 

դպրոց» ՊՈԱԿ 
201,006.8 

«Ստեփանակերտի N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 54,356.7 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 104,296.4 
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«Ասկերանի Է.Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 104,296.4 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 141,093.4 

«Հադրութի Մ.Մանվելյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 141,093.4 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 105,621.6 

«Մարտակերտի Վ.Բալայանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
105,621.6 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 217,257.5 

«Մարտունու Ն.Ստեփանյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
134,747.4 

«Ճարտարի Ազատամարտիկների անվան N 1 միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 
82,510.1 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 80,544.4 

«Քարվաճառի Վ.Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 80,544.4 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 143,193.2 

«Շուշիի Խ.Աբովյանի անվան միջնակարգ հոսքային դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
143,193.2 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 129,003.1 

«Բերձորի Վ.Թեքեյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 69,881.8 

«Բերձորի Վ.Զատիկյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 59,121.3 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
2,665,156.

7 

 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.3 

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2  

խմբի 1 դասի «03. Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների պետական 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություններին»  

ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին 

 իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 1,276,593.1 

«Ասկերանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ 
1,276,593.1 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 970,965.2 

«Հադրութի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ 
970,965.2 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 1,472,185.0 

«Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ 
1,472,185.0 
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Մարտունու շրջանի վարչակազմ 1,486,785.5 

«Մարտունու շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ 
1,486,785.5 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 456,982.6 

«Շահումյանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ 
456,982.6 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 154,180.4 

«Շուշիի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ 
154,180.4 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 1,430,511.0 

«Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ 
1,430,511.0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
7,248,202.

8 

 

 

 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.4 

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 3 խմբի  

1 դասի «01. Արհեստագործական ուսումնարաններ» ծրագրով  նախատեսված 

հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն   314,933.7  

«Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ 122,623.6 

«Մարտունու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ 94,225.4 

«Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան» 

հիմնադրամ 98,084.7 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   314,933.7  

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.5 

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի  

«01. Պետական աջակցություն մանկապատանեկան ստեղծագործական 

կենտրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ  

առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 107,990.8 

«Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 107,990.8 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 20,507.5 

«Ասկերանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 20,507.5 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 19,006.3 

«Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 19,006.3 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 22,267.9 

«Մարտակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 22,267.9 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 18,706.7 

«Մարտունու մանկապատանեկան ստեղծագործական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 18,706.7 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 5,745.5 

«Շահումյանի մանկապատանեկան ստեղծագործական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 5,745.5 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 26,701.4 

«Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 26,701.4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 220,926.1 

 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.6 

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի 

 «02. Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին» ծրագրով  

նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական 

անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 69,751.1 

«Ասկերանի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 37,424.4 

«Աստղաշենի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 32,326.7 
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Հադրութի շրջանի վարչակազմ 50,622.9 

«Հադրութի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 20,390.6 

«Տողի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 30,232.3 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 58,500.8 

«Մարտակերտի Ա.Հեքիմյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 28,511.9 

«Վանքի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 29,988.9 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 75,157.0 

«Մարտունու Ա.Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 40,483.5 

«Ճարտարի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 34,673.5 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 49,715.8 

«Շուշիի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 49,715.8 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 39,734.4 

«Բերձորի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 39,734.4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 343,482.0 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.7 

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի 

 «03. Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին» ծրագրով  նախատեսված 

հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 157,361.1 

«Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 37,085.8 

«Ասկերանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 15,740.7 

«Հադրութի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 16,265.1 

«Մարտակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 20,806.8 

«Մարտունու մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 43,444.3 

«Շահումյանի «Խաչեն» մանկապատանեկան մարզադպրոց» 

ՊՈԱԿ 
10,037.9 

«Շուշիի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 13,980.5 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 17,971.8 

«Բերձորի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 17,971.8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 175,332.9 

 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 4 
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«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի 

 մասին» Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 04 բաժնի 

 2 խմբի 1 դասի «06. Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման 

միջոցառումներ» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ  

առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 304,489.9 

«Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» 

ՊՈԱԿ 
19,347.0 

«Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 50,376.8 

«Հադրութի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 36,531.0 

«Մարտակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» 

ՊՈԱԿ 
54,996.3 

«Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 54,325.3 

«Շահումյանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 16,804.0 

«Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 15,396.2 

«Քաշաթաղի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 56,713.3 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 304,489.9 

 

Հավելված N 2 

 

Արցախի Հանրապետության 2018  թվականի պետական բյուջեից   

համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով  

նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը 

 

  

Անվանումը 

Գումարը               

(հազար 

դրամով) 

1 Ստեփանակերտի քաղաքային համայնք 1,323,444.0 

2 Ասկերանի շրջանի համայնքներ 168,874.4 

3 Հադրութի շրջանի համայնքներ 193,112.2 

4 Մարտակերտի շրջանի համայնքներ 250,324.6 

5 Մարտունու շրջանի համայնքներ 148,291.3 

6 Շահումյանի շրջանի համայնքներ 125,240.0 

7 Շուշիի շրջանի համայնքներ 55,754.0 

8 Քաշաթաղի շրջանի համայնքներ 278,321.0 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2,543,361.5 
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Հավելված N 3 

 

Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի 

(պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի 

 

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման 

աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ        5,110,612.5  

այդ թվում`   

 Փոխառու զուտ միջոցներ        5,110,612.5  

այդ թվում`   

Վարկերի և փոխատվությունների ստացում      26,553,323.4  

Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում      (21,442,710.9) 
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Հավելված N 4 

Աղյուսակ N 1 

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման,  

փոփոխման, վերաձևապերպման) պարտադիր վճարների` 2018 թվականի համար սահմանված չափերը 

 

Հ/Հ 
Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 

տեսակը 
Հաշվարկման միավորը 

Թույլտվությա

ն 

տրամադրմա

ն պարտադիր 

վճարի չափը  

(դրամ) 

Թույլտվության գործո-

ղության ժամկետի 

երկարաձգման, 

փոփոխման, 

վերաձևակերպման 

պարտադիր վճարի 

չափը 

1 Ռադիոռելեային կապի գծեր     0 

  
GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային 

կապի գիծ 

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախա-

կանություն, մեկ հատված  
175,000 0 

  Ռադիոռելեային կապի գիծ 
մեկ հաղորդող ռադիոհաճախա-

կանություն, մեկ հատված  
20,000 0 

2  

 

 

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ 

ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 

4-րդ մասով նշված ցանցի տեսակների)     

    

  
-  Ստեփանակերտ քաղաքի համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 105,000 0 

  

-  Արցախի Հանրապետության մեկ  շրջանի 

համար 
1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 10,500 0 
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- անլար ամրակցված հեռախոսացանց (կո-

դի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA) 

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության 

գոտի 
2,625,000 0 

3 

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր 

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, 

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականու-

թյուն (բազային (վերահաղորդիչ) 

կայանի բացակայության դեպքում` 

ըստ  մեկ հաղորդող ռադիոհաճախա-

կանության)      

    

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի 

հզորություն 
266,000 0 

    25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի զորություն 283,000 0 

4 

 

 

 

 

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի 

գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր 

հեռահաղորդակցության շարժական 

համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման 

բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ       

  
Արցախի Հանրապետության  համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 4,100,000 0 

5 
Արբանյակային կապի երկրային կայաններ  

(ամրակցված, շարժական) 
անկախ կայանների քանակից 140,000 0 
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Հավելված N 4 

Աղյուսակ N 2 

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների` 2018 թվականի համար սահմանված չափերը 

 

Հ/Հ Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը Հաշվարկման միավորը 

Ռադիոհաճա-

խականությա

ն 

օգտագործմա

ն վճարի չափը  

(դրամ) 

1 Ռադիոռելեային կապի գծեր     

  GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ 
մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ 

հատված  
50,000 

  Ռադիոռելեային կապի գիծ 
մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ 

հատված  
20,000 

2 

 

 

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր 

(բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ մասով 

նշված ցանցի տեսակների)     

  

  -  Ստեփանակերտ քաղաքի համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 115,000 

  

-  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության մեկ  

շրջանի համար 
1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 17,250 

  

-  անլար ամրակցված հեռախոսացանց                                                       

(կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA) 
1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 8,750 



109 

 

3 

 

 

 

 

 

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր 

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող 

ռադիոհաճախականություն (բազային 

(վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` 

ըստ  մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականության)  

  

    մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն 21,000 

    25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն 140,000 

4 

 

 

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ 

համակարգ` GSM, համընդհանուր 

հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ 

(լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` 

UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ     

  Արցախի Հանրապետության  համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 16,800,000 

5 

 

 

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ                           

(ամրակցված, շարժական) 

անկախ կայանների քանակից, մեկ 

ռադիոհաճախականություն 
35,000 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

18 դեկտեմբերի 2017թ.                                                          N 296-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածով, Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-107-Ն հրամանագրով և 

հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2005 թվականի հունիսի 28-ի N 289 որոշումը՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ   է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 

թվականի օգոստոսի 23-ի «Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների 

հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» N 607-Ն որոշմամբ հաստատված՝ 

1) N 1 հավելվածի՝ 

ա. 3-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի 

նախարարությունը» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության 

մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարու-

թյունը» բառերով, 

բ. 4-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադա-

տության նախարարության աշխատակազմի պետական ռեգիստրի» բառերը 

փոխարինել «Արցախի  Հանրապետության արդարադատության նախարարու-

թյան աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի 

գործակալության» բառերով. 

2) N3 հավելվածում «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»  և «MINISTRY OF ECONOMY OF THE 

REPUBLIC OF NAGORNO-KARABAKH» բառերը համապատասխանաբար 

փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐ-

ԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» և 

«THE MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AFFAIRS AND TOURISM OF  THE 

REPUBLIC OF ARTSAKH» բառերով: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 

թվականի հունիսի 18-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2006 թվականի մայիսի 23-ի N 278 որոշման մեջ լրացում 

կատարելու և պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների 

տեղափոխման կարգը հաստատելու մասին» N 385-Ն որոշմամբ հաստատված 

հավելվածի 3-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

էկոնոմիկայի նախարարության» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապե-

տության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 

նախարարության» բառերով: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 

թվականի նոյեմբերի 8-ի «Կարգադրագրերի  ձևերը հաստատելու մասին» N 
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777-Ն որոշմամբ հաստատված N 1, N 2, N 3, N 4 և N 5 հավելվածներում 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը»  

բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասար-

դության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարությանը» բառերով: 

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի փետրվարի 11-ի «Պատմության և մշակույթի անշարժ 

հուշարձանների պետական կադաստրի վարման  և պատմության և 

մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական կադաստրի կազմման և 

ներդրման կարգերը հաստատելու մասին» N59-Ն որոշմամբ հաստատված՝ 

1)  N1 և N2  հավելվածներում  «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

էկոնոմիկայի նախարարություն» բառերը և դրանց համապատասխան 

հոլովաձևերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն» բառերով 

և դրանց համապատասխան հոլովաձևերով. 

2)  N1  հավելվածի 11-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան կրթության և գիտության նախարարության» բառերը փոխարինել 

«Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի 

նախարարության» բառերով: 

5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի մայիսի 25-ի «Զբոսաշրջային  գործունեությամբ զբաղվող 

սուբյեկտների հաշվառման կարգը սահմանելու  մասին» N 320-Ն որոշմամբ 

սահմանված հավելվածի՝ 

1) 3-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի 

նախարարությունը» և «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմի-

կայի նախարարի» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսա-

շրջության նախարարությունը» և  «Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարի» բառերով. 

2) 4-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադա-

տության նախարարության աշխատակազմի պետական ռեգիստրի գործակա-

լության» բառերը փոխարինել «Արցախի  Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական 

անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության» բառերով. 

3) Ձև N 2-ում «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» և «MINISTRY OF ECONOMY OF THE 

REPUBLIC OF NAGORNO-KARABAKH» բառերը համապատասխանաբար 

փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐ-

ԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» և 

«THE MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AFFAIRS AND TOURISM OF  THE 

REPUBLIC OF ARTSAKH» բառերով: 

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  
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 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

18 դեկտեմբերի 2017թ.                                                          N 297-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածով, Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-107-Ն հրամանագրով և հիմք 

ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002 

թվականի հունիսի 25-ի N 128 որոշումը՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվա-

կանի հունիսի 28-ի «Զբոսավարի և ուղեկցորդի գործունեության լիցենզավոր-

ման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» N 288 որոշմամբ 

հաստատված՝ 

1) թիվ 1 հավելվածի՝ 

ա. 3-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի 

նախարարությունը» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության մշա-

կույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարությունը» 

բառերով,  

բ.  8-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի 

նախարարի»  բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարի» բառերով. 

2) թիվ 2 հավելվածում «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» և «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության էկոնոմիկայի նախարար» բառերը փոխարինել համապատաս-

խանաբար «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒ-

ԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»  և «Արցախի 

Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 

նախարար» բառերով: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի մայիսի 27-ի «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների 

ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների նախագծերի 

կազմման լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» 

N337-Ն որոշմամբ հաստատված՝                                                                               
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1) N 1 հավելվածի՝ 

ա. 3-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի 

նախարարությունը» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության մշա-

կույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարությունը» 

բառերով, 

բ. N1 և N2 Ձևերում «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը փոխարինել ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» բառերով. 

2) N2 հավելվածում «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈ-

ՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» և «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵ-

ՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐ» բառերը փոխարինել համապատաս-

խանաբար «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒ-

ԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» և «ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ» բառերով: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի մայիսի 27-ի «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների 

ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների իրականացման 

լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» N 338-Ն 

որոշմամբ հաստատված՝ 

1) N1 հավելվածում, N1 և N2 Ձևերում N2 հավելվածում «Լեռնային Ղարա-

բաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն» բառերը բոլոր 

հոլովաձևերով փոխարինել «Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտա-

սարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն» բառերի 

համապատասխան հոլովաձևերով. 

2) N2 հավելվածում «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» և «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱ-

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐ» բառերը փոխարինել համապա-

տասխանաբար «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐ-

ԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» և 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ» բառերով: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 «Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 դեկտեմբերի 2017թ.                                                                      N 312-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ  

26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՄԱՐՏԻ 14-Ի N 158-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ   ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ԵՎ  

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի 

պետական բյուջեի մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 

9-րդ հոդվածով, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասով, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 13-րդ, 71-րդ և 73-րդ հոդվածներով և հիմք 

ընդունելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

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

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

1.  «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի  N 1 հավել-

վածի  NN 1, 3.3 և 4 աղյուսակների և N 3 հավելվածի ցուցանիշներում 

կատարել վերաբաշխում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2016 թվականի  դեկտեմբերի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն 

ապահովող միջոցառումների մասին»    N 865-Ն  որոշման  N 2 հավելվածի NN 

1, 3.3 և 4 աղյուսակների և N 3 հավելվածի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն  NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 

թվականի մարտի 14-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 

թվականի պետական բյուջեով նախատեսված գյուղատնտեսական ծրագրերի 

և միջոցառումների մասին» N 158-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝  

1) 3-րդ կետում «85 308,0» թիվը փոխարինել «66 408,0» թվով. 

2)  3-րդ կետի՝ 

ա. 1-ին տողում «66 000,0» թիվը փոխարինել «58 500,0» թվով,  

բ. 2-րդ տողում «19 308,0» թիվը փոխարինել «7 908,0» թվով. 

3) 5-րդ կետի՝ 

ա. 3-րդ տողում «36 507,0» թիվը փոխարինել «36 200,8» թվով, 

բ. 4-րդ տողում «54 972,3» թիվը փոխարինել «55 278,5» թվով. 
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4) 6-րդ կետում և 6-րդ կետի 1-ին տողում «20 000,0» թիվը փոխարինել «10 

753,51» թվով. 

5) 11-րդ կետում «2 433 041, 491» թիվը փոխարինել «2 293 492,09» թվով. 

6) 11-րդ կետի՝ 

ա. 1-ին տողում «60 000,0» թիվը փոխարինել «104 904,109» թվով, 

բ. 2-րդ տողում «300 000,0» թիվը փոխարինել «271 000,0» թվով, 

գ. 5-րդ տողում «502 106,630» թիվը փոխարինել «364 106,630» թվով, 

դ. 6-րդ տողն ուժը կորցրած ճանաչել, 

ե. 7-րդ տողում «47 391,0» թիվը փոխարինել «43 391,0» թվով, 

զ. 8-րդ տողում «600 000,0» թիվը փոխարինել «565 803,9» թվով, 

է. 9-րդ տողում «360 000,0» թիվը փոխարինել «355 000,0» թվով, 

ը.11-րդ տողում «105 893,370» թիվը փոխարինել «142 589,47» թվով, 

թ. ««Տոհմային կայան» փակ բաժնետիրական ընկերության համար 

սարքավորումների ձեռքբերում» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդա-

կությամբ նոր տող. 

« 

  Աջակցություն ջրախնայողական տեխնոլոգիաներով 

ծխախոտ մշակած հողօգտագործողներին 
13 746,49 

                                                                                                                      ». 

7) 14-17-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել. 

8) 18-րդ կետում «90 000,0» թիվը փոխարինել «84 100,0» թվով. 

9) «ԸՆԴԱՄԵՆԸ» տողում «4 231 214,8» թիվը փոխարինել «3 978 214,8» թվով: 

3. Թույլատրել Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարությանը` 2017 թվականին ջրախնայողական տեխնոլոգիաներով 

ծխախոտ մշակած հողօգտագործողներին (այսուհետ՝ հողօգտագործողներին) 

պետական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի  N 1 հավելվածի  04 բաժնի 2 խմբի 1 

դասի  «12 Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր»  

ծախսային ծրագրի  «Աջակցություն ջրախնայողական տեխնոլոգիաներով 

ծխախոտ մշակած հողօգտագործողներին» միջոցառմամբ  նախատեսված 

միջոցներից 13 746 490 (տասներեք միլիոն յոթ հարյուր քառասունվեց հազար 

չորս հարյուր իննսուն) ՀՀ դրամ հատկացնել հողօգտագործողներին՝  

համաձայն N 5 հավելվածի: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի 

դեկտեմբերի 20-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

 «Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                         Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N  312-Ն որոշման 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

N1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1 

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) 

Առա-

ջին 

եռամ

սյակ 

Առա-

ջին 

կիսա

մյակ 

Ինն 

ամ

իս 

Տարի 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ   ԾԱԽՍԵՐ   - - - - 

          այդ թվում`          

01       ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - - (205,580.0) 

  3     Ընդհանուր բնույթի 

ծառայություններ - - - (55,580.0) 

    1  Աշխատակազմի 

/կադրերի/ գծով 

ընդհանուր բնույթի 

ծառայություններ  - - - (35,000.0) 

      02 Քաղաքացիական 

ծառայության  կադրերի 

ռեզերվում գտնվող 

քաղաքացիական 

ծառայողների 

վարձատրության հետ 

կապված ծախսեր - - - (35,000.0) 

        ԼՂՀ քաղաքացիական 

ծառայության խորհուրդ - - - (35,000.0) 

    3  Ընդհանուր բնույթի այլ 

ծառայություններ  - - - (20,580.0) 

      02 Պաշտոնական 

տեղեկագրի 

հրատարակման ծախսեր - - - (580.0) 

        ԼՂՀ արդարադատության 

նախարարություն - - - (580.0) 

      04 Տեղեկատվական և - - - (20,000.0) 
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վերլուծական 

աշխատանքների 

իրականացման ծախսեր 

        ԼՂՀ կառավարություն 

   

(20,000.0) 

  7     Պետական պարտքի գծով 

գործառնություններ - - - (150,000.0) 

    1   Պետական պարտքի գծով 

գործառնություններ - - - (150,000.0) 

      01 Ներգրավված փոխառու 

միջոցների  սպասարկման 

ծախսեր 

(տոկոսավճարներ) - - - (150,000.0) 

        ԼՂՀ  ֆինանսների 

նախարարություն - - - (150,000.0) 

03       ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵ-

ՈՒԹՅՈՒՆ - - - 61,190.0 

  1     Հասարակական կարգ և 

անվտանգություն - - - 111,190.0 

    2   Ազգային 

անվտանգություն - - - 111,190.0 

      01 Ազգային անվտանգության 

ապահովում - - - 111,190.0 

        ԼՂՀ կառավարությանն 

առընթեր  ազգային  

անվտանգության  

ծառայություն - - - 111,190.0 

  3     Դատական 

գործունեություն և 

իրավական  

պաշտպանություն - - - (50,000.0) 

    2   Իրավական 

պաշտպանություն - - - (50,000.0) 

      01 Քաղաքացիներին և 

իրավաբանական անձանց 

պատճառված վնասի և այլ 

պարտավորությունների 

հատուցման ենթակա 

ծախսեր - - - (50,000.0) 

        ԼՂՀ  ֆինանսների  

նախարարություն - - - (50,000.0) 

04       ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - - (257,100.0) 

  2     Գյուղատնտեսություն, 

անտառային 

տնտեսություն, ձկնոր-

սություն և որսորդություն - - - (247,100.0) 

    1  Գյուղատնտեսություն  - - - (247,100.0) 

      04 Բույսերի 

պաշտպանության - - - (18,900.0) 
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միջոցառումների իրակա-

նացում 

        ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  - - - (18,900.0) 

      07 Խորհրդատվական և 

տպագրական 

ծառայությունների ու 

մոնիտորինգի 

կազմակերպում - - - (9,246.490) 

        ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  - - - (9,246.490) 

      12 Գյուղատնտեսական 

միջոցառումների 

իրականացման ծրագրեր - - - (139,549.401) 

        ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  - - - (139,549.401) 

      15 Խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների մսուրային 

պահվածքի ծախսերի 

փոխհատուցում - - - (41,000.0) 

        ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  - - - (41,000.0) 

      16 Անասնագլխաքանակի 

հաշվառում, 

համարակալում - - - (20,000.0) 

        ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  - - - (20,000.0) 

      17 Ազնվացեղ խոշոր 

եղջերավոր կենդանիների 

ձեռքբերում - - - (8,404.109) 

        ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  - - - (8,404.109) 

      18 Բրուցելյոզով հիվանդ 

կենդանիների արժեքի 

մասնակի փոխհատուցում - - - (10,000.0) 

        ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  - - - (10,000.0) 

  5    Տրանսպորտ - - - (10,000.0) 

    4  Օդային տրանսպորտ  - - - (10,000.0) 

      02 Ուղղաթիռների թռիչքների 

ապահովման ծախսեր - - - (10,000.0) 

        ԼՂՀ կառավարություն - - - (10,000.0) 

06       ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - - (85,900.0) 

  3     Ջրամատակարարում - - - (85,900.0) 

    1  Ջրամատակարարում  - - - (85,900.0) 

      01 Խմելու և ոռոգման ջրի 

մատակարարման 

ծառայությունների - - - (80,000.0) 
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սուբսիդավորում 

        ԼՂՀ կառավարություն - - - (80,000.0) 

      02 Ջրամբարների, 

ջրանցքների, 

ջրատարների 

վերանորոգում, 

վերականգնում և 

պահպանում - - - (5,900.0) 

        ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  - - - (5,900.0) 

08       ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

ԵՎ ԿՐՈՆ - - - 1,980.0 

  2     Տարրական, հիմնական և 

միջնակարգ ընդհանուր 

կրթություն - - - 580.0 

    4  Այլ մշակութային 

կազմակերպություններ - - - 580.0 

      01 Պետական աջակցություն 

«ԼՂՀ պետական արխիվ» 

պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությանը - - - 580.0 

        ԼՂՀ արդարադատության 

նախարարություն - - - 580.0 

  3     Ռադիո և 

հեռուստահաղորդումների 

հեռարձակման և 

հրատարակչական 

ծառայություններ - - - 1,400.0 

    2   Հրատարակչություններ, 

խմբագրություններ - - - 1,400.0 

      01 Պետական աջակցություն 

թերթերին - - - 1,400.0 

        Ասկերանի շրջանի 

վարչակազմ - - - 1,400.0 

09       ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ - - - (42,590.0) 

  1     Նախադպրոցական  

կրթություն - - - (30,000.0) 

    1  Նախադպրոցական 

կրթություն  - - - (30,000.0) 

      03 Նախադպրոցական 

հիմնարկներ - - - (30,000.0) 

        ԼՂՀ կառավարություն - - - (30,000.0) 

  2     Տարրական, հիմնական և 

միջնակարգ ընդհանուր 

կրթություն - - - (1,400.0) 

    1   Տարրական, հիմնական և 

միջնակարգ ընդհանուր 

կրթություն - - - (1,400.0) 
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      03 Պետական աջակցություն 

ԼՂՀ շրջանների 

պետական հանրա-

կրթական ուսումնական 

հաստատությունների 

տնօրենություններին - - - (1,400.0) 

        Ասկերանի շրջանի 

վարչակազմ - - - (1,400.0) 

  5    Ըստ մակարդակների 

չդասակարգվող 

կրթություն  - - - (11,190.0) 

    2  Լրացուցիչ կրթություն - - - (11,190.0) 

      01 Համայնքների 

ղեկավարների, պետական 

և քաղաքացիական 

ծառայողների ուսուցման 

ծրագրեր - - - (11,190.0) 

        ԱՀ պետական 

նախարարի 

աշխատակազմ - - - (11,190.0) 

10       ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - - - (272,000.0) 

  2    Ծերություն - - - (55,000.0) 

    1  Ծերություն - - - (55,000.0) 

      03 Սոցիալական 

կենսաթոշակներ - - - (35,000.0) 

        ԱՀ աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման 

նախարարություն - - - (35,000.0) 

      04 Օրենքով և ԼՂՀ 

Նախագահի 

հրամանագրով 

սահմանված 

կենսաթոշակներ և 

դրամական 

պարգևատրումներ  - - - (20,000.0) 

        ԱՀ աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման 

նախարարություն - - - (20,000.0) 

  3    Հարազատին կորցրած 

անձինք  - - - (17,000.0) 

    1  Հարազատին կորցրած 

անձինք  - - - (17,000.0) 

      01 Կենսաթոշակառուի 

մահվան դեպքում տրվող 

թաղման նպաստ - - - (17,000.0) 

        ԱՀ աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման - - - (17,000.0) 
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նախարարություն 

  4     Ընտանիքի անդամներ և 

զավակներ - - - (80,000.0) 

    1  Ընտանիքի անդամներ և 

զավակներ - - - (80,000.0) 

      02 Միանվագ պարտադիր 

պետական  

ապահովագրական 

վճարներ ԼՂՀ 

պաշտպանության և 

փրկարարական 

ծառայության ժամանակ 

հաշմանդամ դարձած 

զինծառայողներին և 

զոհված (մահացած) 

զինծառայողների ու 

փրկարար ծառայողների 

ընտանիքներին - - - (25,000.0) 

        ԱՀ աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման 

նախարարություն - - - (25,000.0) 

      03 Պետական նպաստներ  - - - (20,000.0) 

        ԱՀ աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման 

նախարարություն - - - (20,000.0) 

      05 Պետական աջակցություն 

առանց ծնողական 

խնամքի մնացած 

երեխաներին  - - - (20,000.0) 

        ԱՀ աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման 

նախարարություն - - - (20,000.0) 

      13 Ամուսնության միանվագ 

նպաստների 

տրամադրում - - - (15,000.0) 

        ԱՀ աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման 

նախարարություն - - - (15,000.0) 

  5    Գործազրկություն - - - (10,000.0) 

    1  Գործազրկություն - - - (10,000.0) 

      06 Պետական աջակցություն 

գործազուրկներին - - - (10,000.0) 

        ԱՀ աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման 

նախարարություն - - - (10,000.0) 

  7    Սոցիալական հատուկ - - - (110,000.0) 
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արտոնություններ (այլ 

դասերին չպատկանող)  

    1  Սոցիալական հատուկ 

արտոնություններ (այլ 

դասերին չպատկանող)  - - - (110,000.0) 

      01 Վերաբնակիչների և 

փախստականների 

սոցիալական խնդիրների 

լուծման միջոցառումներ  - - - (75,000.0) 

        ԱՀ աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման 

նախարարություն - - - (75,000.0) 

      04 Ամենամսյա դրամական 

օգնություններ և 

պարգևավճարներ - - - (35,000.0) 

        ԱՀ աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման 

նախարարություն - - - (35,000.0) 

11       ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ - - - 800,000.0 

  2     Այլ  ծախսեր - - - 800,000.0 

    1   Այլ  ծրագրեր - - - 800,000.0 

      02 Կապիտալ ներդրումներ - - - 800,000.0 

        ԼՂՀ պաշտպանության 

նախարարություն - - - 30,000.0 

        ԼՂՀ քաղաքաշինության 

նախարարություն - - - 770,000.0 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ            Ա.  ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N  312-Ն որոշման 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

N1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազ. դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում) 

I 

եռամ-

սյակ 

I 

կիսամ

յակ 

Ինն 

ամի

ս 

Տարի 

09 2 1 
     Ասկերանի շրջանի 
վարչակազմ 

- - - (1,400.0) 

      

«Ասկերանի շրջանի 

հանրակրթական 

ուսումնական 

հաստատությունների 

տնօրենություն»  ՊՈԱԿ 

- - - (1,400.0) 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - (1,400.0) 

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

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

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 312-Ն որոշման 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

N1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N4 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N4 

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազ. դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` 

փակագծերում) 

I 

եռամ-

սյակ 

I 

կիսամ

յակ 

Ինն 

ամի

ս 

Տարի 

04 2 1 
ԼՂՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- - - - 

      

«Հադրութի 

անասնաբուժական 

սպասարկման կայան» 

ՊՈԱԿ 

- - - (306.2) 

      

«Մարտակերտի 

անասնաբուժական 

սպասարկման կայան» 

ՊՈԱԿ 

- - - 306.2 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - - 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 4 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 312-Ն որոշման 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

N3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(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 - - - - 

այդ թվում`     

Փոխառու զուտ միջոցներ - - - (1,441,000.0) 

1. Վարկերի և 

փոխատվությունների 

ստացում 

- - - (1,441,000.0) 

2. Ստացված վարկերի և 

փոխատվությունների 

մարում 

- - - - 

Ֆինանսական զուտ 

ակտիվներ  
- - - 1,441,000.0 

1. Բաժնետոմսերի 

իրացումից մուտքեր 
- - - 1,441,000.0 

 

 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 5 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 312-Ն որոշման 

 

ՑԱՆԿ 

պետական աջակցություն ստացող հողօգտագործողների 

 

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

Հ/հ Հողօգտագործողի 

տվյալները 

Կուլտու-

րայի 

տեսակը 

Ոռոգմա

ն 

եղանակ

ը 

Հող

ա-

մաս

ի 

մակ

ե-

րեսը 

(հա) 

Տրամադր

վող 

գումարը                  

(ՀՀ դրամ) 

1 Պետրոսյան Հայրապետ 

Գրիգորիի 

ծխախոտ կաթիլայի

ն 

6 1 577 510 

2 Վարդանյան Արտիկ 

Էլդարի 

ծխախոտ կաթիլայի

ն 

1,72 452 190 

3 Ալիբաբայան Գենադի 

Արտավազդի 

ծխախոտ կաթիլայի

ն 

6,2 1 858 400 

4 Մուսայելյան Արթուր 

Նելսոնի 

ծխախոտ կաթիլայի

ն 

7,27 3 210 180 

5 Թովմասյան Վահե 

Նելսոնի 

ծխախոտ կաթիլայի

ն 

8 2 892 270 

6 Վանյան Ռոբերտ 

Ալեքսանդրի 

ծխախոտ կաթիլայի

ն 

4,5 1 549 200 

7 Գևորգյան Ռաֆիկ 

Գրիգորի 

ծխախոտ կաթիլայի

ն 

8 1 403 180 

8 Գրիգորյան Մխիթար 

Գեորգիի 

ծխախոտ կաթիլայի

ն 

2 803 560 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   43,69 13 746 490 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

   22  դեկտեմբերի 2017թ.                                                                  N 319-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 4-Ի N 470-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 

թվականի հուլիսի 4-ի «Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի, Եվրոպայի 

առաջնություններում և գավաթի խաղարկություններում, Հայաստանի 

Հանրապետության չեմպիոնատներում, առաջնություններում և համա-

հայկական խաղերում 1-3-րդ մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկների և 

նրանց մարզիչների դրամական պարգևատրման կարգը հաստատելու և 

դրամական պարգևատրման չափերը սահմանելու մասին» N 470-Ն որոշման 

N1 հավելվածի 2-րդ կետի «սամբո,» բառից հետո լրացնել «կիոկուշին կարատե 

(KWU),» բառերը:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 «Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

   25  դեկտեմբերի 2017թ.                                                                     N 328-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 

26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասով, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածով և 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 2017 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N1 

հավելվածի N1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 865-Ն որոշմամբ սահ-

մանված N2 հավելվածի N1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխու-

թյուններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2017 թվականի  դեկտեմբերի 25-ի N 328-Ն որոշման 

 

 
«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N1 

ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար 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 

Համամասնությունների 

փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ   - - - - 

          այդ թվում`  
    

10       ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
- - - - 

 

3   Հարազատին կորցրած անձինք - - - (20000.0) 

 

 1  Հարազատին կորցրած անձինք - - - (20000.0) 

 

  01 Կենսաթոշակառուի մահվան 

դեպքում տրվող թաղման նպաստ 
- - - (20000.0) 

 

   ԱՀ  աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման  

նախարարություն 

- - - (20000.0) 

  

4    Ընտանիքի անդամներ և 

զավակներ 
- - - 20000.0 

 

 1  Ընտանիքի անդամներ և 

զավակներ 
- - - 20000.0 

 

  07 ԼՂՀ-ում ծնելիության խթանում - - - 20000.0 

 

   ԱՀ  աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման  

նախարարություն 

- - - 20000.0 

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 



130 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

   25  դեկտեմբերի 2017թ.                                                                    N 331-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 

26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Ղեկավարվելով «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասով, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածով և 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 2017 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N1 հավել-

վածի N1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 865-Ն որոշման N2 

հավելվածի N1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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      Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2017 թվականի  դեկտեմբերի 25-ի N 331-Ն որոշման 

 
«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N1 

ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
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Բյուջետային ծախսերի 

գործառական 

դասակարգման բաժինների, 

խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի 

և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները`  

փակագծերում) 

 

 

 

 

 

Առա-

ջին 

եռամ-

սյակ 

Առա-

ջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամի

ս 

տարի 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ - - - - 

    այդ թվում`     

0

7 

   ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ - - - - 

 1   Բժշկական 

ապրանքներ,սարքեր և 

սարքավորումներ 
   

(12773.5

) 

  1  Դեղագործական 

ապրանքներ    
(4219.8) 

   01 Կենտրոնացված կարգով 

դեղորայքի ձեռքբերում    
(4219.8) 

    ԼՂՀ առողջապահության 

նախարարություն    
(4219.8) 

  3  Բժշկական սարքեր և 

սարքավորումներ    
(8553.7) 

   01 Կենտրոնացված կարգով 

բժշկական  

սարքավորումների և 

պարագաների  ձեռքբերում 

   
(8553.7) 

    ԼՂՀ առողջապահության 

նախարարություն    
(8553.7) 

 6 

 

  Առողջապահություն (այլ 

դասերին չպատկանող)    
12773.5 

  1  Առողջապահական 

հարակից ծառայություններ 

և ծրագրեր 
   

12773.5 
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 (հազ. դրամ) 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                      Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   04 Հանրապետությունից դուրս 

բուժման ուղեգրված 

հիվանդների ծախսերի 

փոխհատուցում 

   
12773.5 

    ԼՂՀ առողջապահության 

նախարարություն    
12773.5 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

   25  դեկտեմբերի 2017թ.                                                                    N 332-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 

26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի  71-րդ հոդվածը և Արցախի Հանրապետության 

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

սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերը` Արցախի  Հանրապետության 

կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N1 

հավելվածի NN 1, 3.3, 3.4 և 3.5 աղյուսակներում կատարել  վերաբաշխում և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016  թվականի 

դեկտեմբերի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի 

պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 865-Ն 

որոշման N2  հավելվածի NN 1, 3.3, 3.4 և 3.5 աղյուսակներում կատարել փոփո-

խություններ` համաձայն NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                               Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության  կառավարության  

2017 թվականի  դեկտեմբերի 25-ի N 332-Ն որոշման 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

N1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ   N1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1 

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) 

I 

եռա

մ-

սյակ 

I  

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս Տարի 

 

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - - - - 

        այդ թվում՝ - - - - 

08       

ՀԱՆԳԻՍՏ,ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ 

ԿՐՈՆ - - - 
63,447,5 

  1     

Հանգստի և սպորտի 

ծառայություններ - - - 
63,447,5 

    1   

Հանգստի և սպորտի 

ծառայություններ - - - 
63,447,5 

      02 Մարզական միջոցառումներ - - - 63,447,5 

        

ԼՂՀ կրթության, գիտության 

և սպորտի 

նախարարություն - - - 

63,447,5 

09       ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ - - - (63,447,5) 

  

2 

     

Տարրական, հիմնական և 

միջնակարգ ընդհանուր 

կրթություն - - - 

(108,098,

1) 

    1   

Տարրական, հիմնական և 

միջնակարգ ընդհանուր 

կրթություն - - - 

(108,098,

1) 

      

02 

 

 

Պետական աջակցություն 

«Շուշիի երաժշտանոցի 

ընկերակցության 

Դ.Ղազարյանի անվան 

բարեգործական գիշերօթիկ 

   

1,373,2 
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երաժշտանոց»-ին 

        

ԼՂՀ կրթության, գիտության 

և սպորտի 

նախարարություն 

   

1,373,2 

      

03 

 

 

Պետական աջակցություն 

ԼՂՀ շրջանների պետական 

հանրակրթական 

ուսումնական հաստա-

տությունների 

տնօրենություններին - - - 

(109,471,

3) 

        

Մարտակերտի շրջանի 

վարչակազմ - - - 
(30,000,0) 

        

Շահումյանի շրջանի 

վարչակազմ - - - 
(10,000,0) 

        Շուշիի շրջանի վարչակազմ - - - (8,000,0) 

        

Քաշաթաղի շրջանի 

վարչակազմ - - - (61,471,3) 

  

3 

 

     

Նախնական 

մասնագիտական 

(արհեստագործական) և 

միջին մասնագիտական 

կրթություն - - - 3,470,0 

    

1 

   

Նախնական 

մասնագիտական 

(արհեստագործական) 

կրթություն - - - 3,470,0 

      01 

Արհեստագործական 

ուսումնարաններ - - - 3,470,0 

        

ԼՂՀ կրթության, գիտության 

և սպորտի 

նախարարություն - - - 3,470,0 

  5     

Ըստ մակարդակների 

չդասակարգվող կրթություն - - - 2,400,0 

    1   

Արտադպրոցական 

դաստիարակություն - - - 2,400,0 

      

01 

 

Պետական աջակցություն 

մանկապատանեկան 

ստեղծագործական 

կենտրոններին - - - 2,400,0 

        Շուշիի շրջանի վարչակազմ - - - 2,400,0 

  6     

Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ - - - 36,990,6 

    1   

Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ - - - 36,990,6 

      

01 

 

Պետական աջակցություն 

արտասահմանյան - - - 10,124,0 
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 բուհերում ԼՂՀ-ից 

նպատակային 

ուսումնառություն ստացող 

ուսանողներին 

        ԼՂՀ կառավարություն - - - 10,124,0 

      08 

Կրթական 

բարեփոխումների 

միջոցառումներ - - - 26,412,6 

        

ԼՂՀ կրթության, գիտության 

և սպորտի 

նախարարություն - - - 26,412,6 

      

12 

 

Կենտրոնացված կարգով 

կրթական 

հաստատությունների 

համար գույքի ձեռքբերում - - - 454,0 

        

ԼՂՀ կրթության, գիտության 

և սպորտի 

նախարարություն - - - 454,0 

  8     

Կրթություն (այլ դասերին 

չպատկանող) - - - 1,790,0 

    1   

Կրթություն (այլ դասերին 

չպատկանող) - - - 1,790,0 

      

01 

 

 

Գործադիր իշխանության, 

պետական կառավարման 

հանրապետական և 

տարածքային 

կառավարման մարմինների 

պահպանում - - - 1,790,0 

        

ԼՂՀ կրթության, գիտության 

և սպորտի 

նախարարություն - - - 1,790,0 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության  կառավարության  

2017 թվականի  դեկտեմբերի 25-ի N 332-Ն որոշման 

 
«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N1 

ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազ. դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

I  

եռամ

սյակ 

I կի-

սամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

09 2 1 Մարտունու շրջանի վարչակազմ - - - (30 000,0) 

      

«Մարտունու շրջանի 

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների 

տնօրենություն» ՊՈԱԿ 

- - - (30 000,0) 

      Շահումյանի շրջանի վարչակազմ - - - (10 000,0) 

      

«Շահումյանի շրջանի 

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների 

տնօրենություն» ՊՈԱԿ 

- - - (10 000,0) 

      Շուշիի շրջանի վարչակազմ - - - (8 000,0) 

      

«Շուշիի շրջանի հանրակրթական 

ուսումնական 

հաստատությունների 

տնօրենություն»  ՊՈԱԿ 

- - - (8 000,0) 

      Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ - - - (61 471,3) 

      

«Քաշաթաղի շրջանի 

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների 

տնօրենություն»ՊՈԱԿ 

- - - (61 471,3) 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - (109 471,3) 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

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

Արցախի Հանրապետության  կառավարության  

2017 թվականի  դեկտեմբերի 25-ի N 332-Ն որոշման 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

N1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.4 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.4 

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազ. դրամ) 

Բ
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ժ
ի

ն
 

Խ
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ւմ
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Դ
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ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների 

փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` 

փակագծերում) 

I 

եռա

մ-

սյակ 

I կի-

սամ-

յակ 

Ինն 

ամի

ս 

Տարի 

09 3 1 

ԼՂՀ կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 
- - - 3 470,0 

      

«Ստեփանակերտի 

արհեստագործական 

ուսումնարան» ՊՈԱԿ 

- - - 3 470,0 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - 3 470,0 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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Հավելված N 4 

Արցախի Հանրապետության  կառավարության  

2017 թվականի  դեկտեմբերի 25-ի N 332-Ն որոշման 

 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ  

N1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.5 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.5 

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազ. դրամ) 

 

Բ
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ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների 

փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` 

փակագծերում) 

 

I  

եռամ

սյակ 

I 

կիսամ

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

 

09 5 1 Շուշիի շրջանի վարչակազմ - - - 2 400,0 

 

      

«Շուշիի մանկապատանեկան 

ստեղծագործական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 

- - - 2 400,0 

 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - 2 400,0 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում   Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 1647/02/17թ. 

Քաղաքացիական գործ  ԸԻԴ 1647/02/17թ.  

Նախագահող դատավոր`     Լ.Ավանեսյան 

Դատավորներ`                      Հ.Գրիգորյան        

                                                Կ.Սաղյան 

                 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք. Ստեփանակերտ                                               15-ին դեկտեմբերի 2017թ. 

 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերա-

գույն դատարան) վճռաբեկության  կարգով.      

                 

                           նախագահությամբ`         Ն.Նարիմանյանի 

   մասնակցությամբ` դատավորներ           Գ.Գրիգորյանի 

                                                                        Ի.Կարապետյանի  

                                                                   Ա.Հայրապետյանի 

                                                                       Գ.Արզումանյանի     

 

քննարկելով  ըստ հայցի  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ընդդեմ Արման Մանվելի 

Աղաջանյանի՝ 566.577,6 /հինգ հարյուր վաթսունվեց հազար հինգ հարյուր 

յոթանասունյոթ ամբողջ վեց տասնորդական/ ՀՀ դրամը և հաշվեգրվելիք 

տոկոսները բռնագանձելու պահանջների մասին քաղաքացիական գործով 

Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2017թ. հոկտեմբերի 11-ի՝ 

«Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու մասին» որոշման դեմ հայցվոր 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչ Վ.Զախարյանի վճռաբեկ բողոքը  

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը 

Դիմելով Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության 

առաջին ատյանի դատարան` /այսուհետ՝ նաև Առաջին ատյանի դատարան/ 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ /այսուհետ՝ նաև Հայցվոր/ խնդրել է բռնագանձել 

Ա.Աղաջանյանից /այսուհետ՝ նաև Պատասխանող/ 566.577,6 /հինգ հարյուր 

վաթսունվեց հազար հինգ հարյուր յոթանասունյոթ ամբողջ վեց 

տասնորդական/ ՀՀ դրամը և հաշվեգրվելիք տոկոսները: 

        Առաջին ատյանի դատարանը 2017թ. օգոստոսի 21-ի վճռով հայցը մերժել 

է: 

Նշված վճռի դեմ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչ Վ.Զախարյանը 

բերել է վերաքննիչ բողոք՝ խնդրելով հարգելի համարել վերաքննիչ բողոք 

բերելու համար բաց թողնված դատավարական ժամկետը և բողոքն ընդունել 

վարույթ: 
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Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանը /այսուհետ՝ նաև 

Վերաքննիչ դատարան/ 2017թ. հոկտեմբերի 11-ի որոշմամբ մերժել է Հայցվորի 

ներկայացուցչի միջնորդությունը՝ օրենքով սահմանված ժամկետի 

բացթողումը հարգելի համարելու մասին և վերաքննիչ բողոքը վերադարձրել: 

Վերաքննիչ դատարանի նշված որոշման դեմ վճռաբեկ բողոք է բերել 

Հայցվորի ներկայացուցիչ Վ.Զախարյանը: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

 

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի սահմաններում 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով. 

Վճռաբեկ բողոքը բերվել է նյութական և դատավարական իրավունքի 

խախտման հիմքերով: 

Բողոք բերողը պատճառաբանել է, որ Վերաքննիչ դատարանը խախտել է 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայի /այսուհետ` Կոնվենցիա/ 6-րդ հոդվածը, 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 61-րդ, 63-րդ հոդվածները, 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ, 115-րդ, 129-րդ 

հոդվածները: 

Վերաքննիչ դատարանի՝ վերաքննիչ բողոք բերելու համար օրենքով 

սահմանված ժամկետի բացթողման պատճառը հարգելի համարելու 

միջնորդությունը մերժելու և վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու մասին 

որոշման պատճառաբանությունն  անհիմն է, չի բխում դատարանի մատչելի-

ության սկզբունքից, քանի որ գործի փաստերի համաձայն՝ Առաջին ատյանի 

դատարանի վճիռը հրապարակվել է 21.08.2017թ., փոստին հանձնվել է 

24.08.2017թ., հայցվորն այն ստացել է 31.08.2017թ., իսկ Առաջին ատյանի 

դատարանի կողմից վճռի հրապարակման կամ առնվազն հաջորդ օրը 

պատվիրված նամակով  հայցվորին ուղարկելու վերաբերյալ որևէ ապացույց 

առկա չէ:  

Առաջին ատյանի դատարանի կողմից ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 4-րդ մասի խախտման 

արդյունքում Հայցվորը զրկվել է օրենքով սահմանված մեկամսյա ժամկետում 

վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունքից: 

Վերաքննիչ դատարանի այն պատճառաբանությունը, որ 

հրապարակվելուց անմիջապես հետո՝ նույն օրը գործով կայացված վճիռը 

պատվիրված նամակով ուղարկվել է Ընկերությանը, անհիմն է, քանի որ դրա 

վերաբերյալ գործի նյութերում որևէ ապացույց առկա չէ: 

Վերոգրյալի հիման վրա՝ բողոքաբերը խնդրել է վերանայել   Վերաքննիչ 

դատարանի 2017թ. հոկտեմբերի 11-ի որոշումը  և կայացնել նոր դատական 

ակտ: 

 

3. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը 

Քննելով վճռաբեկ բողոքը նշված հիմքի սահմաններում՝ Գերագույն 

դատարանը գտնում է, որ այն հիմնավոր է հետևյալ պատճառաբանությամբ. 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների 

արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունք, իսկ 63-րդ հոդվածն 
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ամրագրում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի անկախ և անաչառ դատարանի 

կողմից իր գործի արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ ժամկետում 

քննության իրավունք: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 217-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի դեմ վերաքննիչ 

բողոք կարող է բերվել մինչև այդ ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու համար 

սահմանված ժամկետը: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ առաջին ատյանի դատարանի՝ գործն ըստ էության լուծող 

դատական ակտերն օրինական ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից 

մեկ ամիս հետո…: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասի համաձայն՝ հրապարակվելուց անմիջապես հետո վճռի օրինակը 

հանձնվում է գործին մասնակցած անձանց: Գործի մասնակիցներից որևէ մեկի 

ներկայացած չլինելու դեպքում վճռի օրինակը հրապարակման կամ հաջորդ 

օրը պատվիրված նամակով ուղարկվում է նրան: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ դատարանը, գործին մասնակցող անձի դիմումի հիման 

վրա, նույն օրենսգրքով կամ այլ օրենքներով սահմանված դատավարական 

ժամկետը բաց թողնելու պատճառները հարգելի ճանաչելու դեպքում, 

վերականգնում է բաց թողնված ժամկետը: 

Հաշվի առնելով բողոքում բարձրացված հարցը և սույն գործի փաստերի 

առանձնահատկությունները՝ Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է 

համարում անդրադառնալ վերոնշյալ իրավական խնդրին: 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Առաջին ատյանի դատարանի գործն 

ըստ էության լուծող դատական ակտի դեմ վերաքննիչ բողոք բերելու համար 

օրենքով սահմանված է մեկամսյա ժամկետ: Այդ ժամկետում վերաքննիչ բողոք 

բերելու իրավունքի լիարժեք և արդյունավետ իրականացման համար օրենքն 

Առաջին ատյանի դատարանին պարտավորեցնում է վճռի հրապարակումից 

անմիջապես հետո դրա օրինակը հանձնել գործին մասնակցած անձանց, իսկ 

նրանցից որևէ մեկի ներկայացած չլինելու դեպքում՝ հրապարակման կամ 

առնվազն հաջորդ օրը պատվիրված նամակով ուղարկել նրան:  

Միաժամանակ, այն դեպքում, երբ գործին մասնակցող անձը բաց է թողնում 

վերոգրյալ ժամկետը, վերջինս իրավունք ունի ներկայացնել դրա բաց թողնելու 

պատճառները հարգելի համարելու և բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու 

միջնորդություն, որի քննարկումը վերաքննիչ դատարանը պարտավոր է 

իրականացնել՝ հաշվի առնելով նաև անձի՝ սահմանադրական նորմով 

երաշխավորված դատական պաշտպանության և իրավական պաշտպանու-

թյան արդյունավետ միջոցների իրավունքները: 

Սույն գործով Վերաքննիչ դատարանը, մերժելով Ընկերության 

միջնորդությունը՝ վերաքննիչ բողոք բերելու բաց թողնված դատավարական 

ժամկետը վերականգնելու մասին և վերադարձնելով վերաքննիչ բողոքը, 

պատճառաբանել է, որ Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը կայացվել է 2017թ. 

օգոստոսի 21-ին և օրինական ուժի մեջ է մտել 2017թ. սեպտեմբերի 22-ին, 

ուստի, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի ուժով բողոքարկման ժամկետն ավարտվել է 2017թ. սեպտեմբերի 21-

ին, ժամը  24-ին: 
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Անդրադառնալով վերաքննիչ բողոք բերելու բաց թողնված 

դատավարական ժամկետը հարգելի համարելու և վերականգնելու մասին 

բողոքաբերի փաստարկներին, Վերաքննիչ դատարանը նշել է, որ Առաջին 

ատյանի դատարանի վճիռը հրապարակվելուց անմիջապես հետո՝ նույն օրը, 

պատվիրված նամակով այն ուղարկվել է Ընկերությանը, ու թեև բողոքարկվող 

դատական ակտը բողոքաբերը ստացել է 2017թ. օգոստոսի 31-ին, այսինքն՝ 

հրապարակումից 10 օր անց, սակայն դատական ակտը բողոքարկելու համար 

օրենքով սահմանված ժամկետի մնացած մասը /21 օրը/ ողջամիտ և բավարար 

ժամկետ էր հիմնավոր և պատճառաբանված բողոք ներկայացնելու համար: 

Մինչդեռ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանի 

նշված պատճառաբանություններն անհիմն են, քանի որ սույն գործի 

փաստերի համաձայն՝ Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը հրապարակվել է 

2017թ. օգոստոսի 21-ին, ժամը 16:27-ին /գ.թ.28/, Ընկերությունն այն ստացել է 

2017թ. օգոստոսի 31-ին   /գ.թ.45/, վերջինս վերաքննիչ բողոքը բերել է 2017թ. 

հոկտեմբերի 6-ին /գ.թ.42-44/, իսկ Առաջին ատյանի դատարանի կողմից վճիռն 

Ընկերությանը հրապարակման կամ առնվազն հաջորդ օրը պատվիրված 

նամակով ուղարկելու վերաբերյալ որևէ ապացույց սույն գործում առկա չէ: 

Ինչ վերաբերում է Ընկերությանը հասցեագրված Առաջին ատյանի 

դատարանի վճիռն ուղարկելու վերաբերյալ 2017թ. օգոստոսի 21-ի N1647/02/17 

թվակիր գրությանը /գ.թ.34/, ապա այդ մասով Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է, որ նշված գրությունը չի կարող դիտվել որպես Առաջին 

ատյանի դատարանի վճիռը դրա հրապարակման կամ առնվազն հաջորդ օրը 

պատվիրված նամակով Ընկերությանն ուղարկելու վերաբերյալ ապացույց: 

Այդ այն դեպքում, երբ վճիռը փոստին հանձնվել է 2017թ. օգոստոսի 24-ին 

/գ.թ.45/: 

Հետևաբար, Վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանությունն այն մասին, 

որ Առաջին ատյանի դատարանը վճիռն Ընկերությանն է ուղարկել այն 

հրապարակելու հաջորդ իսկ օրը, անհիմն է և չի բխում սույն գործի 

փաստական տվյալներից: 

Նման պայմաններում Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ 

դատարանն անտեսել է, որ Առաջին ատյանի դատարանը խախտել է ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 4-րդ մասով 

սահմանված՝ վճռի օրինակը հրապարակման կամ հաջորդ օրը պատվիրված 

նամակով Ընկերությանն ուղարկելու իմպերատիվ պահանջը, ինչի 

արդյունքում վերջինս զրկվել է օրենքով սահմանված մեկամսյա ժամկետում 

վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունքից: 

Բացի այդ, Ընկերությունը բաց թողնված ժամկետը հարգելի համարելու 

միջնորդության մեջ նշել է, որ վճռի բողոքարկման ժամկետը հաշվարկվել է 

այն ստանալու պահից և, ի հավաստումն այդ հանգամանքի, ներկայացրել է 

այն ստանալու ամսաթվով ծրարը /31.08.2017թ./, ինչը քննարկվող 

պարագայում բավարար է միջնորդությունը բավարարելու և բողոքը վարույթ 

ընդունելու համար: 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Գերագույն դատարանն արձանագրում է, 

որ տվյալ դեպքում Վերաքննիչ դատարանը սահմանափակել է բողոք բերած 

անձի՝ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 61-րդ հոդվածով և 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 
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մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

երաշխավորված՝ դատական պաշտպանության իրավունքը: 

Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Գերագույն 

դատարանը դիտում է բավարար՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 241-րդ հոդվածի 1-ին մասի ուժով վճռաբեկ բողոքը բավարարելու 

համար: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով, Գերագույն 

դատարանը    

Ո  Ր  Ո  Շ  Ե  Ց 

 

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Վերացնել ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 

2017թ. հոկտեմբերի 11-ի՝ «Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու մասին» 

որոշումը: 

2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից, 

վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:  

 

 

 

        ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրությունը Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

    ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝  ստորագրությունը Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

                                    ստորագրությունը Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

                                ստորագրությունը Ա.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 

                                    ստորագրությունը Գ.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում  Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ  N 1651/02/17 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ N 1651/02/17 

Նախագահող դատավոր`   Լ.Ավանեսյան 

Դատավորներ`                    Հ.Գրիգորյան 

                                              Կ.Սաղյան 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք. Ստեփանակերտ                                                                  15 դեկտեմբերի  2017թ. 

 

ԱՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան)՝ վճռա-

բեկության  կարգով. 

                                նախագահությամբ`          Ն.Նարիմանյանի 

         մասնակցությամբ դատավորներ՝     Գ.Արզումանյանի 

                       Վ.Հովսեփյանի 

           Ի.Կարապետյանի 

           Գ.Գրիգորյանի 

 

քննարկելով ըստ հայցի «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ընդդեմ Լիանա Յուրիի 

Մելքումյանի՝ 121.221 /հարյուր քսանմեկ հազար երկու հարյուր քսանմեկ/ ՀՀ 

դրամը և հաշվեգրվելիք տոկոսները բռնագանձելու մասին քաղաքացիական 

գործով ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2017 թվականի հոկտեմբերի 11-ի՝ 

«Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու մասին» որոշման դեմ հայցվոր 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչ  Վ.Զախարյանի վճռաբեկ բողոքը,       

   

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը 

2017 թվականի մայիսի 23-ին «Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական 

ընկերությունը  հայց է ներկայացրել ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարան /այսուհետ նաև` Առաջին ատյանի դատարան/  ընդդեմ 

Լիանա Յուրիի Մելքումյանի՝ 121.221 ՀՀ դրամը և հաշվեգրվելիք տոկոսները 

բռնագանձելու մասին:  

Առաջին ատյանի դատարանի 2017 թվականի օգոստոսի 21-ի վճռով 

հայցը մերժվել է: 

Առաջին  ատյանի դատարանի նշված վճռի դեմ 2017 թվականի 

հոկտեմբերի   3-ին «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչ Վ.Զախարյանը բերել է 

վերաքննիչ  բողոք՝ խնդրելով  բեկանել վճիռը և հայցը բավարարել: Հայցվորի 

ներկայացուցիչը վերաքննիչ բողոքում միաժամանակ նշել է, որ սույն գործով 

վճիռը հայցվորին հասանելի է դարձել 2017 թվականի օգոստոսի 31-ին ու «եթե 

դատարանը կգտնի, որ տվյալ դեպքում բաց է թողնվել վերաքննիչ բողոք 

ներկայացնելու՝ օրենքով սահմանված ժամկետը», ապա միջնորդում է 

ժամկետի բացթողումը համարել հարգելի:  
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ԱՀ վերաքննիչ դատարանի /այսուհետ` Վերաքննիչ դատարան/ 2017 

թվականի հոկտեմբերի 11-ի  որոշմամբ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ միջնորդությունը 

մերժվել, վերաքննիչ բողոքը  վերադարձվել է:  

Նշված որոշման դեմ վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել «Արդշինբանկ» ՓԲԸ 

ներկայացուցիչ  Վ.Զախարյանը: 

Վճռաբեկ բողոքը 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին ընդունվել է Գերագույն 

դատարանի վարույթ: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

 

2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքը, հիմնավորումները և պահանջը 

Վճռաբեկ բողոքը բերվել է դատավարական իրավունքի նորմերի 

խախտման հիմքով: Ըստ բողոքաբերի` Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԱՀ 

Սահմանադրության 61-րդ, 63-րդ հոդվածները, «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենս-

գրքի  73-րդ, 115-րդ, 129-րդ հոդվածները:  

Բողոք բերած անձը նշված պնդումները պատճառաբանել է հետևյալ 

փաստարկներով. 

Վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանությունն այն մասին, թե իբր սույն 

գործով վճիռը հրապարակվելուց հետո նույն օրը պատվիրված նամակով 

ուղարկվել է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին, ճիշտ չէ: Իրականում վճիռը  փոստով 

հայցվորին ուղարկվել է 2017 թվականի օգոստոսի 24-ին, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-

ն այն  ստացել է  2017 թվականի օգոստոսի 31-ին:  

Նման պայմաններում ակնհայտ է, որ  Առաջին ատյանի դատարանը 

խախտել է վճռի օրինակը հրապարակման կամ հաջորդ օրը պատվիրված 

նամակով «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին ուղարկելու` ԼՂՀ քաղաքացիական դատա-

վարության օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված պահանջը, և  

վերջինս զրկվել է մեկամսյա ժամկետում վերաքննիչ բողոք բերելու 

իրավունքից, ինչը, սակայն, Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է: Ավելին` 

անհիմն պատճառաբանվել է, թե իբր հայցվորը որևէ հարգելի պատճառ չի 

վկայակոչել, որով կհաստատվեր, որ բողոքարկման  ժամկետը բաց է թողնվել 

հարգելի պատճառով: 

Վերոգրյալի հիման վրա՝ բողոք բերած անձը  խնդրել է վերանայել   

Վերաքննիչ դատարանի 2017 թվականի հոկտեմբերի 11-ի որոշումը  և 

կայացնել նոր դատական ակտ: 

 

3.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահան-

գումները  

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը 

վարույթ ընդունելը պայմանավորված է ԼՂՀ քաղաքացիական դատա-

վարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված 

հիմքի առկայությամբ, այն է` Վերաքննիչ դատարանի կողմից ԼՂՀ քաղաքա-

ցիական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ, 115-րդ, 129-րդ հոդվածների 

խախտման հետևանքով առկա է առերևույթ դատական սխալ, որը կարող էր 

ազդել գործի ելքի վրա, և որի առկայությունը հիմնավորվում է ստորև 

ներկայացված պատճառաբանություններով:  
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ԱՀ Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

 յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ 

դատական պաշտպանության իրավունք, իսկ 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի անկախ և անաչառ դատարանի կողմից իր 

գործի արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ ժամկետում քննության 

իրավունք: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասի համաձայն՝ հրապարակվելուց անմիջապես հետո վճռի օրինակը 

հանձնվում է գործին մասնակցած անձանց: Գործի մասնակիցներից որևէ մեկի 

ներկայացած չլինելու դեպքում վճռի օրինակը հրապարակման կամ հաջորդ 

օրը պատվիրված նամակով ուղարկվում է նրան: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 1-ին  

մասի համաձայն՝  առաջին ատյանի դատարանի` գործն ըստ էության լուծող 

դատական ակտերն օրինական ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից 

մեկ ամիս հետո, բացառությամբ այդ  հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մասերով 

նախատեսված դեպքերի: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 217-րդ հոդվածի 1-ին  

մասի համաձայն՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի դեմ վերաքննիչ 

բողոք կարող է բերվել մինչև այդ ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու համար 

սահմանված ժամկետը: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 1-ին  

մասի համաձայն՝ դատարանը, գործին մասնակցող անձի դիմումի հիման 

վրա, այդ օրենսգրքով կամ այլ օրենքներով սահմանված դատավարական 

ժամկետը բաց թողնելու պատճառները հարգելի ճանաչելու դեպքում, 

վերականգնում է բաց թողնված ժամկետը: 

Վերոնշյալ իրավական նորմերի վերլուծության արդյունքում Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է, որ Առաջին ատյանի դատարանի՝ գործն ըստ 

էության լուծող դատական ակտի դեմ վերաքննիչ բողոք բերելու համար 

օրենքով սահմանված մեկամսյա ժամկետում վերաքննիչ բողոք բերելու 

իրավունքի լիարժեք և արդյունավետ իրականացման համար օրենսդիրն 

առաջին ատյանի դատարանին պարտավորեցնում է վճիռը հրապարակելուց 

անմիջապես հետո դրա օրինակը հանձնել գործին մասնակցող անձանց, իսկ 

նրանցից որևէ մեկի ներկայացած չլինելու դեպքում հրապարակման կամ 

առնվազն հաջորդ օրը պատվիրված նամակով ուղարկել նրան: Այն դեպքում, 

երբ գործին մասնակցող անձը բաց է թողնում վերը նշված ժամկետը, նա  

իրավունք ունի ներկայացնել դրա  բաց թողնելու պատճառները հարգելի 

համարելու և բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու միջնորդություն, որի 

քննարկումը դատարանը պարտավոր է իրականացնել՝ ապահովելով անձի՝ 

ԱՀ Սահմանադրությամբ երաշխավորված դատական պաշտպանության ու 

արդար դատաքննության իրավունքները:  

Սույն գործով Վերաքննիչ դատարանը, մերժելով վերաքննիչ բողոք 

բերելու բաց թողնված դատավարական ժամկետը  վերականգնելու մասին 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ միջնորդությունը և վերադարձնելով վերաքննիչ բողոքը, 

պատճառաբանել է, որ Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը հրապարակվել է 

2017թ. օգոստոսի 21-ին և օրենքով սահմանված մեկամսյա ժամկետում 

վերաքննության կարգով չի բողոքարկվել, իսկ վերաքննիչ բողոքը բերվել է 

2017թ. հոկտեմբերի 3-ին, հետևաբար՝ վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտել 
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2017թ. սեպտեմբերի 22-ին: Ըստ Վերաքննիչ դատարանի՝ թեև բողոքաբերը 

վճիռը ստացել է հրապարակվելուց  10 օր անց, սակայն այն  բողոքարկելու 

համար մնացած 21 օրը ողջամիտ և բավարար է վերաքննիչ բողոքարկման 

իրավունքի իրացման համար: Բացի դրանից, վերաքննիչ բողոք  բերելու բաց 

թողնված ժամկետը վերականգնելու համար «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն որևէ 

հարգելի պատճառ չի վկայակոչել:  

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանի նշված 

պատճառաբանություններն անհիմն են, քանի որ սույն գործի փաստերի 

համաձայն Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը հրապարակվել է 2017 թվա-

կանի  օգոստոսի 21-ին, այն «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն ստացել է 2017 թվականի 

օգոստոսի 31-ին, վճիռը դատարանի կողմից «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին 

հրապարակման կամ հաջորդ օրը պատվիրված նամակով ուղարկելու 

վերաբերյալ որևէ ապացույց առկա չէ, իսկ  գործում առկա  2017թ. օգոստոսի 

21-ի N1651/02/17 թվակիր գրությունը (գ.թ.34) վճիռը դրա հրապարակման կամ 

առնվազն հաջորդ օրը պատվիրված նամակով «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին 

ուղարկելու փաստը  հաստատող ապացույց համարվել չի կարող, մանավանդ 

որ վերաքննիչ բողոքին կից ներկայացված ծրարի պատճենից հետևում է, որ 

գրությունը փոստային ծառայությանն է հանձնվել 2017թ. օգոստոսի 24-ին 

(գ.թ.47): 

Նման պայմաններում Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ 

դատարանն անտեսել է  այն հանգամանքը, որ Առաջին ատյանի դատարանը 

խախտել է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 115-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված վճռի օրինակը հրապարակման կամ 

հաջորդ օրը պատվիրված նամակով «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին  ուղարկելու 

իմպերատիվ պահանջը, ինչի արդյունքում վերջինս զրկվել է օրենքով 

սահմանված մեկամսյա ժամկետում վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունքից: 

Բացի դրանից, հաշվի չի առնվել, որ հայցվորը վճռի  բողոքարկման ժամկետը 

հաշվարկել է այն փաստացի ստանալու պահից և ներկայացրել է վճիռը 

ստանալու ամսաթվով (24.08.2017թ.) ծրար, ինչը տվյալ դեպքում բավարար էր 

միջնորդությունը բավարարելու և վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելու 

համար:  

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը` Գերագույն դատարանն արձանագրում է, 

որ տվյալ դեպքում Վերաքննիչ դատարանը սահմանափակել է բողոք բերած 

անձի դատական պաշտպանության ու արդար դատաքննության իրավունք-

ները:  

Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Գերագույն 

դատարանը դիտում է բավարար՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 241-րդ հոդվածի ուժով վճռաբեկ բողոքը բավարարելու համար: 

ԼՂՀ   քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 4-

րդ և 5-րդ մասերի համաձայն՝ վերաքննիչ դատարանի՝ բողոքը  վերադար-

ձնելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել վճռաբեկության կարգով՝ 

որոշումը ստանալուց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում: Որոշումը Գերագույն 

դատարանի կողմից վերացվելու դեպքում բողոքը համարվում է վերաքննիչ 

դատարանում ընդունված՝ սկզբնական ներկայացնելու օրը:  

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավա-

րության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով` Գերագույն դատարանը 
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Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Վերացնել ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 

2017 թվականի հոկտեմբերի 11-ի՝ «Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու 

մասին» որոշումը:  

2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից, 

վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:  

 

 

 

 

                 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ`    ստորագրությունը      Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ     

     ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ`   ստորագրությունը      Գ.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

                                 ստորագրությունը      Վ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

                                 ստորագրությունը       Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

                                 ստորագրությունը       Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում   Քաղաքացիական  գործ ԸԻԴ 1654/02/17թ. 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 1654/02/17թ. 

Նախագահող դատավոր`  Լ.Ավանեսյան 

Դատավորներ`                   Հ.Գրիգորյան 

                                             Կ.Սաղյան 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

         ք.Ստեփանակերտ                                           15-ին դեկտեմբերի  2017թ. 

 

ԱՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան)` 

վճռաբեկության կարգով. 

 

                          նախագահությամբ`         Ն.Նարիմանյանի 

 մասնակցությամբ՝ դատավորներ            Վ. Հովսեփյանի 

                                                                     Ի. Կարապետյանի 

                                                                     Ա. Հայրապետյանի 

                                                                     Գ. Արզումանյանի 

 

քննարկելով ըստ հայցի «Արդշինբանկ» ՓԲԸ /այսուհետ՝ նաև Ընկերու-

թյուն/ ընդդեմ Ալինա Համլետի Սարգսյանի /այսուհետ՝ Պատասխանող/՝ 

52.197 /հիսուներկու հազար հարյուր իննսունյոթ/ ՀՀ դրամը և հաշվեգրվելիք 

տոկոսները բռնագանձելու մասին քաղաքացիական գործով ԱՀ վերաքննիչ 

դատարանի 2017թ. հոկտեմբերի 11-ի «Բաց թողած ժամկետը վերականգնելու 

մասին միջնորդությունը մերժելու և վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու 

մասին» որոշման դեմ Ընկերության բերած վճռաբեկ բողոքը, 

  

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը 

Դիմելով դատարան՝ Ընկերությունը պահանջել է Պատասխանողից  

բռնագանձել 52.197 ՀՀ դրամ և մինչև պարտավորության փաստացի մարման 

օրը վարկավորման պայմաններով նախատեսված կարգով հաշվեգրել 

տոկոսներ: 

ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի /այսու-

հետ՝ Առաջին ատյանի դատարան/ 2017 թվականի օգոստոսի 21-ի վճռով 

հայցը մերժվել է:  

Առաջին ատյանի դատարանի նշված վճռի դեմ Հայցվորի ներկայացուցիչ 

Վ.Զախարյանը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել ԱՀ վերաքննիչ դատարան 

/այսուհետ՝ Վերաքննիչ դատարան/՝ միջնորդելով հարգելի համարել վերա-
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քննիչ բողոք բերելու բաց թողած դատավարական ժամկետը և այն ընդունել 

վարույթ: 

Վերաքննիչ դատարանի 2017թ. հոկտեմբերի 11-ի որոշմամբ Հայցվորի 

ներկայացուցչի միջնորդությունը մերժվել և վերաքննիչ բողոքը վերադարձվել 

է:   

Սույն գործով 2017թ. նոյեմբերի 3-ին վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել 

Ընկերության ներկայացուցիչ Վ.Զախարյանը: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

 

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը  

Բողոքը բերվել է նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի 

խախտման հիմքով: 

Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանը խախտել է «Մարդու իրա-

վունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» 

եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը, Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրության 61-րդ և 63-րդ հոդվածները, ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 73-րդ, 115-րդ, 129-րդ հոդվածները: 

Բողոք բերած անձը նշված պնդումները պատճառաբանել է հետևյալ 

փաստարկներով. 

Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է, որ Առաջին ատյանի դատարանի 

վճիռը հրապարակվել է 21.08.2017 թվականին, այն փոստին հանձնվել է 

24.08.2017 թվականին, և Ընկերությունը ստացել է 31.08.2017 թվականին: Տվյալ 

դեպքում Առաջին ատյանի դատարանը խախտել է ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված վճռի 

օրինակը հրապարակման կամ հաջորդ օրը պատվիրված նամակով 

ուղարկելու պարտադիր պահանջը, ինչի արդյունքում Ընկերությունը զրկվել է 

օրենքով սահմանված մեկամսյա ժամկետում վերաքննիչ բողոք բերելու 

իրավունքից: 

Վերաքննիչ դատարանի այն պատճառաբանությունը, որ հրապարակ-

վելուց անմիջապես հետո՝ նույն օրը, գործով կայացված վճիռը՝ պատվիրված 

նամակով, ուղարկվել է Ընկերությանը, անհիմն է, քանի որ դրա վերաբերյալ 

գործի նյութերում որևէ ապացույց առկա չէ: 

Վերոգրյալի հիման վրա բողոք բերած անձը խնդրել է վերանայել 

Վերաքննիչ դատարանի 11.10.2017 թվականի վերաքննիչ բողոքը 

վերադարձնելու մասին որոշումը և կայացնել նոր դատական ակտ: 

 

3.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը 

Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի 

իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ դատական պաշտ-

պանության իրավունք, իսկ 63-րդ հոդվածն ամրագրում է, որ յուրաքանչյուր ոք 

ունի անկախ և անաչառ դատարանի կողմից իր գործի արդարացի, 

հրապարակային և ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունք: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 217-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի դեմ վերաքննիչ 

բողոք կարող է բերվել մինչև այդ ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու համար 

սահմանված ժամկետը: 
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ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ Առաջին ատյանի դատարանի՝ գործն ըստ էության լուծող 

դատական ակտերն օրինական ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից 

մեկ ամիս հետո, բացառությամբ նույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով 

նախատեսված դեպքերի: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասի համաձայն՝ հրապարակվելուց անմիջապես հետո վճռի օրինակը 

հանձնվում է գործին մասնակցող անձանց: Գործի մասնակիցներից որևէ մեկի 

ներկայացած չլինելու դեպքում վճռի օրինակը հրապարակման կամ հաջորդ 

օրը պատվիրված նամակով ուղարկվում է նրան: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ դատարանը, գործին մասնակցող անձի դիմումի հիման 

վրա, նույն օրենսգրքով կամ այլ օրենքներով սահմանված դատավարական 

ժամկետը բաց թողնելու պատճառները հարգելի համարելու դեպքում, 

վերականգնում է բաց թողնված ժամկետը: 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Առաջին ատյանի դատարանի գործն 

ըստ էության լուծող դատական ակտի դեմ վերաքննիչ բողոք բերելու համար 

օրենքով սահմանված է մեկամսյա ժամկետ: Այդ ժամկետում վերաքննիչ բողոք 

բերելու իրավունքի լիարժեք և արդյունավետ իրականացման համար օրենքն 

Առաջին ատյանի դատարանին պարտավորեցնում է վճռի հրապարակվելուց 

անմիջապես հետո դրա օրինակը հանձնել գործին մասնակցած անձանց, իսկ 

նրանցից որևէ մեկի ներկայացած չլինելու դեպքում հրապարակման կամ 

առնվազն հաջորդ օրը պատվիրված նամակով ուղարկել նրան: 

Միաժամանակ, այն դեպքում, երբ գործին մասնակցող անձը բաց է թողնում 

վերոգրյալ ժամկետը, վերջինս իրավունք ունի ներկայացնել դրա բաց թողնելու 

պատճառները հարգելի համարելու և բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու 

միջնորդություն, որի քննարկումը վերաքննիչ դատարանը պարտավոր է 

իրականացնել՝ հաշվի առնելով նաև անձի՝ սահմանադրական նորմով 

երաշխավորված դատական պաշտպանության և իրավական պաշտպանու-

թյան արդյունավետ միջոցների իրավունքները: 

Սույն գործով Վերաքննիչ դատարանը, մերժելով Ընկերության 

միջնորդությունը՝ վերաքննիչ բողոք բերելու բաց թողնված դատավարական 

ժամկետը վերականգնելու մասին, և վերադարձնելով վերաքննիչ բողոքը, 

պատճառաբանել է, որ Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը կայացվել է 2017 

թվականի օգոստոսի 21-ին և օրինական ուժի մեջ մտել 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 22-ին, ուստի, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ուժով բողոքարկման ժամկետն 

ավարտվել է 2017 թվականի սեպտեմբերի 21-ի ժամը 24-ին: 

Անդրադառնալով վերաքննիչ բողոք բերելու բաց թողնված ժամկետը 

վերականգնելու համար հարգելի համարելու բողոքաբերի փաստարկներին, 

Վերաքննիչ դատարանը նշել է, որ Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը 

հրապարակվելուց անմիջապես հետո՝ նույն օրը, պատվիրված նամակով այն 

ուղարկվել է Ընկերությանը, ու թեև բողոքարկվող դատական ակտը 

բողոքաբերը ստացել է 2017 թվականի օգոստոսի 31-ին, այսինքն՝ 

հրապարակումից 10 օր անց, սակայն դատական ակտը բողոքարկելու համար 

օրենքով սահմանված ժամկետի մնացած մասը /21 օրը/ ողջամիտ և բավարար 

ժամկետ էր հիմնավոր և պատճառաբանված բողոք ներկայացնելու համար: 
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Մինչդեռ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանի 

նշված պատճառաբանություններն անհիմն են, քանի որ սույն գործի 

փաստերի համաձայն՝ Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը հրապարակվել է 

2017 թվականի օգոստոսի 21-ին, ժամը 17-ն անց 30-ին /գ.թ.29/, այն 

Ընկերությունը ստացել է 2017 թվականի օգոստոսի 31-ին /գ.թ.47/, վերջինս 

վերաքննիչ բողոքը բերել է 2017 թվականի հոկտեմբերի 2-ին /գ.թ. 39-46/, իսկ 

Առաջին ատյանի դատարանի կողմից վճիռն Ընկերությանը հրապարակման 

կամ առնվազն հաջորդ օրը պատվիրված նամակով ուղարկելու վերաբերյալ 

որևէ ապացույց սույն գործում առկա չէ: 

Ինչ վերաբերում է Ընկերությանը հասցեագրված Առաջին ատյանի 

դատարանի վճիռն ուղարկելու վերաբերյալ 2017 թվականի օգոստոսի 21-ի 

N1654/02/17 թվակիր գրությանը /գ.թ.34/, ապա այդ մասով Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է, որ նշված գրությունը չի կարող դիտվել որպես 

Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը դրա հրապարակման կամ առնվազն 

հաջորդ օրը պատվիրված նամակով Ընկերությանն ուղարկելու վերաբերյալ 

ապացույց: Այդ այն դեպքում, երբ վճիռը փոստին հանձնվել է 2017 թվականի 

օգոստոսի 24-ին /գ.թ. 47/: 

Հետևաբար, Վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանությունն այն մասին, 

որ Առաջին ատյանի դատարանը վճիռն Ընկերությանն է ուղարկել այն 

հրապարակելու հաջորդ իսկ օրը, անհիմն է և չի բխում սույն գործի 

փաստական տվյալներից: 

Նման պայմաններում Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ 

դատարանն անտեսել է, որ Առաջին ատյանի դատարանը խախտել է ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 4-րդ մասով 

սահմանված վճռի օրինակը հրապարակման կամ հաջորդ օրը պատվիրված 

նամակով Ընկերությանն ուղարկելու իմպերատիվ պահանջը, ինչի 

արդյունքում վերջինս զրկվել է օրենքով սահմանված մեկամսյա ժամկետում 

վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունքից: 

Բացի այդ, Ընկերությունը բաց թողնված ժամկետը հարգելի համարելու 

միջնորդության մեջ նշել է, որ վճռի բողոքարկման ժամկետը հաշվարկվել է 

այն ստանալու պահից, և ի հավաստումն այդ հանգամանքի, ներկայացրել է 

այն ստանալու ամսաթվով ծրարը /31.08.2017թ./, ինչը քննարկվող 

պարագայում բավարար է միջնորդությունը բավարարելու և բողոքը վարույթ 

ընդունելու համար: 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Գերագույն դատարանն արձանագրում է, 

որ տվյալ դեպքում Վերաքննիչ դատարանը սահմանափակել է բողոք բերած 

անձի՝ ԱՀ Սահմանադրության 61-րդ հոդվածով և «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով երաշխավորված՝ դատական 

պաշտպանության իրավունքը: 

Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Գերագույն 

դատարանը դիտում է բավարար՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 241-րդ հոդվածի 1-ին մասի ուժով վճռաբեկ բողոքը բավարարելու 

համար: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատա-

վարության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով, Գերագույն դատարանը    
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Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Վերացնել ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 

2017 թվականի հոկտեմբերի 11-ի «Բաց թողած ժամկետը վերականգնելու 

մասին միջնորդությունը մերժելու և վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու 

մասին» որոշումը: 

2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից, 

վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:         

           

          

 

     ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ`      ստորագրությունը      Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ                                                                                                                                                            

     ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ`    ստորագրությունը      Վ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

                                  ստորագրությունը       Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

                                  ստորագրությունը       Ա.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ                                                 

                                     ստորագրությունը       Գ.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ                                                        
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում    Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 2083/02/17թ. 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 2083/02/17թ.  

Նախագահող դատավոր` Հ.Խաչատրյան 

Դատավորներ`                  Լ.Ավանեսյան 

                                          Հ. Գրիգորյան  

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ք.Ստեփանակերտ                                                              15-ին դեկտեմբերի 2017թ. 

 

ԼՂՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ`Գերագույն դատարան) 

վճռաբեկության կարգով. 

 

                         նախագահությամբ`       Ն.Նարիմանյանի 

       մասնակցությամբ դատավորներ`       Ա.Հայրապետյանի 

                                                                       Վ.Հովսեփյանի 

                                                                        Գ.Գրիգորյանի 

                                                                        Գ.Արզումանյանի                                                               

 

քննարկելով ըստ հայցի «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ընդդեմ Գոռ Հրանտի 

Հայրիյանի՝ 73.258,90 ՀՀ դրամ (յոթանասուներեք հազար երկու հարյուր 

հիսունութ դրամ և իննսուն լումա) և հաշվեգրվելիք տոկոսները բռնագանձելու 

պահանջների մասին քաղաքացիական գործով ԱՀ վերաքաննիչ դատարանի 

2017թ. հոկտեմբերի 27-ի «Միջնորդությունը մերժելու և վերաքննիչ բողոքը 

վերադարձնելու մասին» որոշման դեմ հայցվոր «Արդշինբանկ» ՓԲԸ 

ներկայացուցիչ Վահան Զախարյանի բերած վճռաբեկ բողոքը  

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը  

Դիմելով դատարան՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն պահանջել է Գոռ Հայրիյանից 

հօգուտ իրեն բռնագանձել 73.258,90 ՀՀ դրամ, որից վարկի հիմնական պարտք՝ 

40.258,20 ՀՀ դրամ, վճարման ենթակա տոկոսներ՝ 31.500,70 ՀՀ դրամ, վճարված 

պետական տուրքի գումար՝ 1.500 ՀՀ դրամ, ինչպես նաև վարկի հիմնական 

պարտքի մնացորդ՝ 40.258,20 ՀՀ դրամին հաշվեգրել և բռնագանձել տոկոսներ՝ 

սկսած 2017թ. հունիսի 7-ից մինչև պարտավորության փաստացի կատարման 

օրը ներառյալ: 

ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի (այսուհետ՝ 

Առաջին ատյանի դատարան) 2017թ. սեպտեմբերի 11-ի վճռով հայցը մերժվել 

է: 

Վճռի դեմ վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել «Արդշինբանկ» ՓԲԸ 

ներկայացուցիչ Վահան Զախարյանը: 
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ԱՀ վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ՝ Վերաքննիչ դատարան) 2017թ. 

հոկտեմբերի 27-ի որոշմամբ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ միջնորդությունը՝ վերաքննիչ 

բողոք բերելու ժամկետի բացթողումը հարգելի ճանաչելու և այն 

վերականգնելու մասին, մերժվել է, իսկ վերաքննիչ բողոքը վերադարձվել: 

Նշված որոշման դեմ վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել «Արդշինբանկ» ՓԲԸ 

ներկայացուցիչ Վահան Զախարյանը: 

Վճռաբեկ բողոքը 2017թ. նոյեմբերի 24–ին ընդունվել է Գերագույն 

դատարանի վարույթ:  

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

 

2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի և հիմնավորումների 

սահմաններում. 

Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանը խախտել է Արցախի Հանրա-

պետության Սահմանադրության 61-րդ և 63-րդ հոդվածները, ԱՀ քաղաքա-

ցիական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ, 115-րդ և 129-րդ հոդվածները, 

ինչպես նաև «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը: 

Բողոքաբերը նշել է, որ մեջբերված նորմերի իրավակարգավորումներից 

հետևում է, որ Առաջին ատյանի դատարանի գործն ըստ էության լուծող 

դատական ակտի դեմ վերաքննիչ բողոք բերելու համար օրենքով սահմանված 

է մեկամսյա ժամկետ: Այդ ժամկետում վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունքի 

լիարժեք և արդյունավետ իրականացման համար օրենքն Առաջին ատյանի 

դատարանին պարտավորեցնում է վճռի հրապարակումից անմիջապես հետո 

դրա օրինակը հանձնել գործին մասնակցող անձանց, իսկ նրանցից որևէ մեկի 

ներկայացած չլինելու դեպքում հրապարակման կամ առնվազն հաջորդ օրը 

պատվիրված նամակով ուղարկել նրան: Այն դեպքում, երբ գործին 

մասնակցող անձը բաց է թողնում նշված ժամկետը, վերջինս իրավունք ունի 

ներկայացնել դրա բաց թողնելու պատճառները հարգելի համարելու և բաց 

թողնված ժամկետը վերականգնելու միջնորդություն, որի քննարկումը 

Վերաքննիչ դատարանը պարտավոր է իրականացնել՝ հաշվի առնելով նաև 

անձի՝ սահմանադրական նորմերով երաշխավորված դատական պաշտպա-

նության և իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների 

իրավունքները: 

Բողոքաբերը նշել է, որ Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը 

հրապարակվել է 2017թ. սեպտեմբերի 11-ին, այն հայցվորը ստացել է 2017թ. 

սեպտեմբերի 16-ին, իսկ Առաջին ատյանի դատարանի կողմից վճիռը 

հայցվորին հրապարակման կամ հաջորդ օրը պատվիրված նամակով 

ուղարկելու վերաբերյալ որևէ ապացույց առկա չէ: Վճիռը փոստին հանձնվել է 

2017թ. սեպտեմբերի 13-ին, հետևաբար, Վերաքննիչ դատարանի պատճառա-

բանությունն այն մասին, որ հայցվորը որևէ հարգելի պատճառ չի վկայակոչել, 

որով կփաստարկեր, որ իր կողմից բաց թողնված դատավարական ժամկետը 

հարգելի պատճառով բաց է թողնվել, անհիմն է և չի բխում սույն գործի 

փաստական տվյալներից: 

Գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է այն հանգամանքը, որ 

Առաջին ատյանի դատարանը խախտել է ԱՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված վճռի 
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օրինակը հրապարակման կամ հաջորդ օրը պատվիրված նամակով 

ուղարկելու պահանջը, ինչի արդյունքում վերջինս զրկվել է օրենքով 

սահմանված մեկամսյա ժամկետում վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունքից: 

Խնդրել է վերանայել Վերաքննիչ դատարանի 2017թ. հոկտեմբերի 27-ի 

որոշումը և կայացնել նոր դատական ակտ: 

 

3. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ բողոքարկված դատական 

ակտը վճռաբեկ վերանայման ենթարկելը բխում է օրենքի միատեսակ 

կիրառության ապահովման գործառույթիցֈ 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և 

ազատությունների արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունք:  

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի անկախ և անաչառ դատարանի 

կողմից իր գործի արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ ժամկետում 

քննության իրավունք: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասի համաձայն՝ հրապարակվելուց անմիջապես հետո վճռի օրինակը 

հանձնվում է գործին մասնակցած անձանց: Գործի մասնակիցներից որևէ մեկի 

ներկայացած չլինելու դեպքում վճռի օրինակը հրապարակման կամ հաջորդ 

օրը պատվիրված նամակով ուղարկվում է նրան: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ առաջին ատյանի դատարանի` գործն ըստ էության լուծող 

դատական ակտերն օրինական ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից 

մեկ ամիս հետո, բացառությամբ նույն հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մասերով 

նախատեսված դեպքերի: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 217-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի դեմ վերաքննիչ 

բողոք կարող է բերվել մինչև այդ ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու համար 

սահմանված ժամկետը: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ դատարանը, գործին մասնակցող անձի դիմումի հիման 

վրա, նույն օրենսգրքով կամ այլ օրենքներով սահմանված դատավարական 

ժամկետը բաց թողնելու պատճառները հարգելի ճանաչելու դեպքում, 

վերականգնում է բաց թողնված ժամկետը:   

Վերլուծության ենթարկելով վերը նշված իրավական նորմերը, Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է, որ Առաջին ատյանի դատարանի գործն ըստ 

էության լուծող դատական ակտի դեմ վերաքննիչ բողոք բերելու համար 

օրենքով սահմանված է մեկամսյա ժամկետ: Այդ ժամկետում վերաքննիչ բողոք 

բերելու իրավունքի լիարժեք և արդյունավետ իրականացման համար օրենքն 

առաջին ատյանի դատարանին պարտավորեցնում է վճռի հրապարակվելուց 

անմիջապես հետո դրա օրինակը հանձնել գործին մասնակցած անձանց, իսկ 

նրանցից որևէ մեկի ներկայացած չլինելու դեպքում հրապարակման կամ 

առնվազն հաջորդ օրը պատվիրված նամակով ուղարկել նրան: Այն դեպքում, 

երբ գործին մասնակցող անձը բաց է թողնում վերը նշված ժամկետը, վերջինս 

իրավունք ունի ներկայացնել դրա բաց թողնելու պատճառները հարգելի 



158 

 

համարելու և բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու միջնորդություն, որի 

քննարկումը Վերաքննիչ դատարանը պարտավոր է իրականացնել` հաշվի 

առնելով նաև անձի` սահմանադրական նորմով երաշխավորված դատական 

պաշտպանության և իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների 

իրավունքները: 

Սույն քաղաքացիական գործով Վերաքննիչ դատարանը, մերժելով 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի միջնորդությունը` վերաքննիչ բողոք բերելու բաց 

թողնված դատավարական ժամկետը վերականգնելու մասին, և 

վերադարձնելով վերաքննիչ բողոքը, պատճառաբանել է, որ Առաջին ատյանի 

դատարանի վճիռը հրապարակվել է 2017թ. սեպտեմբերի 11-ին, որն օրենքով 

սահմանված մեկամսյա ժամկետում վերաքննության կարգով չի բողոքարկվել, 

հետևաբար՝ օրինական ուժի մեջ է մտել 2017թ. հոկտեմբերի 12-ին, իսկ 

վերաքննիչ բողոքը բերվել է 2017թ. հոկտեմբերի 17-ին (ավելի քան հինգ օր 

անց): Վերաքննիչ դատարանը նշել է, որ ըստ ներկայացված միջնորդության՝ 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն վիճարկվող վճիռը ստացել է 2017թ. սեպտեմբերի 16-ին 

և ունեցել է օբյեկտիվ հնարավորություն օրենքով սահմանված ժամկետում իր 

դատավարական իրավունքն իրացնելու համար, որը չի կատարել: Վերաքննիչ 

դատարանն արձանագրել է նաև, որ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն որևէ հարգելի 

պատճառ չի վկայակոչել, որով կփաստարկեր, որ իր կողմից բաց թողնված 

դատավարական ժամկետը հարգելի պատճառով է բաց թողնվել:    

Մինչդեռ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանի 

նշված պատճառաբանությունն անհիմն է, քանի որ սույն գործի փաստերի 

համաձայն` Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը հրապարակվել է 2017թ. 

սեպտեմբերի 11-ին, այն «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն ստացել է 2017թ. սեպտեմբերի 

16-ին, վերաքննիչ բողոքը բերել է 2017թ. հոկտեմբերի 17-ին, իսկ Առաջին 

ատյանի դատարանի կողմից վճիռն «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին հրապարակման 

կամ առնվազն հաջորդ օրը պատվիրված նամակով ուղարկելու վերաբերյալ 

որևէ ապացույց սույն գործում առկա չէ:  

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին 

հասցեագրված Առաջին ատյանի դատարանի վճիռն ուղարկելու վերաբերյալ 

2017թ. սեպտեմբերի 11-ին թվագրված գրությունը (գ.թ.31) չի կարող դիտվել 

որպես դատարանի վճիռը դրա հրապարակման կամ առնվազն հաջորդ օրը 

պատվիրված նամակով «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին ուղարկելու վերաբերյալ 

ապացույց: Առավել ևս, որ վերաքննիչ բողոքին կից ներկայացված ծրարի 

պատճենից դիտվում է, որ այն փոստային ծառայությանն է հանձնվել 2017թ. 

սեպտեմբերի 13-ին (գ.թ.42): 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է 

այն հանգամանքը, որ Առաջին ատյանի դատարանը խախտել է ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 4-րդ մասով 

սահմանված վճռի օրինակը հրապարակման կամ հաջորդ օրը պատվիրված 

նամակով կողմին ուղարկելու իմպերատիվ պահանջը, ինչի արդյունքում 

վերջինս զրկվել է օրենքով սահմանված մեկամսյա ժամկետում վերաքննիչ 

բողոք բերելու իրավունքից:  

Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Գերագույն 

դատարանը դիտում է բավարար` ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 241-րդ հոդվածի ուժով վճռաբեկ բողոքը բավարարելու համար: 
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ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 4-րդ 

և 5-րդ մասերի համաձայն՝  Վերաքննիչ դատարանի` բողոքը վերադարձնելու 

մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել վճռաբեկության կարգով` որոշումը 

ստանալուց հետո` երկշաբաթյա ժամկետում: Որոշումը Գերագույն 

դատարանի կողմից վերացվելու դեպքում բողոքը համարվում է վերաքննիչ 

դատարանում ընդունված` սկզբնական ներկայացնելու օրը: 

Ելնելով վերոգրյալներից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատա-

վարության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով, Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Վերացնել ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 

2017թ. հոկտեմբերի 27-ի «Միջնորդությունը մերժելու և վերաքննիչ բողոքը 

վերադարձնելու մասին»  որոշումը: 

2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից և ենթակա 

չէ բողոքարկման:  

 

 

 

      ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ`   ստորագրությունը      Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

           ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրությունը      Ա.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 

                                   ստորագրությունը      Վ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

                                         ստորագրությունը       Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

                                   ստորագրությունը       Գ.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


