ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 22(362) «26» դեկտեմբերի 2018թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ
370

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի
մասին» ՀՕ-79-Ն ԱՀ օրենքը

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
371

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
հոկտեմբերի 13-ի ՆԿ-9-Ն կարգադրության մեջ լրացում
կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆԿ-9-Ն կարգադրությունը

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
372

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 1058-Ն որոշումը

373

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 1059-Ն որոշումը

374

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 1060-Ն որոշումը

375

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 1061-Ն որոշումը

376

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական
բյուջեում
վերաբաշխում,
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 1065-Ն որոշումը

377

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական
բյուջեում վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ

կառավարության N 1079-Ն որոշումը
378

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
մարտի 20-ի N 170-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու
մասին» ԱՀ կառավարության N 1080-Ն որոշումը
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

379

ԱՀ Գերագույն դատարանի
0177/02/18 որոշումը

քաղաքացիական

380

ԱՀ Գերագույն դատարանի քրեական նյութ ԸԻԴ 0007/11/18
որոշումը

381

ԱՀ Գերագույն դատարանի
1601/02/13 որոշումը

քաղաքացիական

գործ

գործ

ԸԻԴ

ԸԻԴ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

Ընդունված է 2018 թվականի
դեկտեմբերի 20-ին
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`
1) Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի համախմբված բյուջեն
կկազմի`
ա. եկամուտների գծով` 113,727.7 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարը,
բ. ծախսերի գծով` 112,591.2 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),
գ. հավելուրդը` 1,136.5 մլն դրամ.
2) Արցախի Հանրապետության համայնքների 2019 թվականի բյուջեները
կկազմեն`
ա. եկամուտների գծով` 3,713.4 մլն դրամ (ներառյալ` պետական բյուջեից
ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները),
բ. ծախսերի գծով` 3,713.4 մլն դրամ:
Հոդված 2. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեն`

1. Եկամուտների գծով
2. Ծախսերի գծով
3. Հավելուրդը

Գումարը
(հազար դրամներով)
112,547,015.6
111,410,541.9
1,136,473.7

Հոդված 3. Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի
հավելուրդի օգտագործման ուղղությունները`
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում`
Փոխառու զուտ միջոցներ

Գումարը
(հազար դրամներով)
(1,136,473.7)
(1,136,473.7)

Հոդված 4. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի
պետական բյուջեի եկամուտները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից
ստացվող բյուջետային վարկի գումարի)` ըստ ձևավորման աղբյուրների
դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով`

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Գումարը
(հազար դրամներով)
54,700,000.0

այդ թվում`
Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր
Այլ եկամուտներ

54,200,000.0
500,000.0

Դաս

Խումբ

Բաժին

Հոդված 5. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեից հատկացումները` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական
դասակարգման, հետևյալ չափերով`
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02

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
այդ թվում`
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական
կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին
հարաբերություններ
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական
կառավարում
Ֆինանսական և հարկաբյուջետային
հարաբերություններ
Արտաքին հարաբերություններ
Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ
Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր
բնույթի ծառայություններ
Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր
ծառայություններ
Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ
Ընդհանուր բնույթի հետազոտական
աշխատանք
Ընդհանուր բնույթի հետազոտական
աշխատանք
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
(այլ դասերին չպատկանող)
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
(այլ դասերին չպատկանող)
Պետական պարտքի գծով գործառնություններ
Պետական պարտքի գծով գործառնություններ
Կառավարության տարբեր մակարդակների
միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի
տրանսֆերտներ
Կառավարության տարբեր մակարդակների
միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի
տրանսֆերտներ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գումարը
(հազար
դրամներով)
111,410,541.9
13,316,311.1

6,040,873.5

3,647,541.8
1,385,742.4
1,007,589.3
503,240.4
144,357.4
258,873.8
100,009.2
72,643.3
72,643.3
666,827.9
666,827.9
3,500,000.0
3,500,000.0
2,532,726.0

2,532,726.0
250,000.0

Դաս

Խումբ

Բաժին
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Գումարը
(հազար
դրամներով)
այդ թվում`
Քաղաքացիական պաշտպանություն
Քաղաքացիական պաշտպանություն
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
այդ թվում`
Հասարակական կարգ և անվտանգություն
Ոստիկանություն
Ազգային անվտանգություն
Փրկարար ծառայություն
Փրկարար ծառայություն
Դատական գործունեություն և իրավական
պաշտպանություն
Դատարաններ
Իրավական պաշտպանություն
Դատախազություն
Դատախազություն
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
այդ թվում`
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և
աշխատանքի գծով հարաբերություններ
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային
հարաբերություններ
Գյուղատնտեսություն, անտառային
տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն
Գյուղատնտեսություն
Վառելիք և էներգետիկա
Էլեկտրաէներգիա
Տրանսպորտ
Ճանապարհային տրանսպորտ
Օդային տրանսպորտ
Այլ բնագավառներ
Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի
օբյեկտներ
Զբոսաշրջություն
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին
չպատկանող)
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին
չպատկանող)
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
այդ թվում`
Կենսաբազմազանության և բնության
պաշտպանություն
Կենսաբազմազանության և բնության
պաշտպանություն
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ
դասերին չպատկանող)

250,000.0
250,000.0
7,755,399.7
5,102,347.9
2,911,179.1
2,191,168.8
1,353,033.7
1,353,033.7
789,646.1
596,416.4
193,229.7
510,372.0
510,372.0
16,608,460.7
5,343,203.7
5,343,203.7
5,082,269.8
5,082,269.8
2,300,000.0
2,300,000.0
201,555.8
41,150.0
160,405.8
383,964.4
358,964.4
25,000.0
3,297,467.0
3,297,467.0
232,007.2
21,177.4
21,177.4
210,829.8

Դաս

Խումբ

Բաժին

Գումարը
(հազար
դրամներով)

1
06
3
1
6
1
07
1
1
3
2
1
2
3
4
3
1
2
3
4
1
6
1
2
08
1
1
2
1
2
3
4
5

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
(այլ դասերին չպատկանող)
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
այդ թվում`
Ջրամատակարարում
Ջրամատակարարում
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ
ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ
ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
այդ թվում`
Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և
սարքավորումներ
Դեղագործական ապրանքներ
Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ
Արտահիվանդանոցային ծառայություններ
Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ
Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ
Ստոմատոլոգիական ծառայություններ
Պարաբժշկական ծառայություններ
Հիվանդանոցային ծառայություններ
Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային
ծառայություններ
Մասնագիտացված հիվանդանոցային
ծառայություններ
Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների
ծառայություններ
Հանրային առողջապահական ծառայություններ
Հանրային առողջապահական ծառայություններ
Առողջապահություն (այլ դասերին
չպատկանող)
Առողջապահական հարակից ծառայություններ
և ծրագրեր
Առողջապահություն (այլ դասերին
չպատկանող)
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ
այդ թվում`
Հանգստի և սպորտի ծառայություններ
Հանգստի և սպորտի ծառայություններ
Մշակութային ծառայություններ
Գրադարաններ
Թանգարաններ և ցուցասրահներ
Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ
Այլ մշակութային կազմակերպություններ
Արվեստ

210,829.8
698,965.9
400,000.0
400,000.0
298,965.9
298,965.9
6,923,443.5
212,340.0
198,340.0
14,000.0
2,416,616.0
1,171,822.9
451,352.2
107,243.4
686,197.5
2,494,012.4
1,123,237.2
552,734.3
818,040.9
787,939.7
787,939.7
1,012,535.4
865,954.7
146,580.7
3,160,859.7
346,874.5
346,874.5
1,523,918.1
100,102.5
102,462.4
357,337.0
35,771.9
727,360.3

Դաս

Խումբ

Բաժին

7
3
1
2
4
1
2
3
6
1
09
1
1
2
1
3
1
2
4
1
5
1
2
6
1
8
1
10
1
1
2
2

Գումարը
(հազար
դրամներով)
Հուշարձանների և մշակութային արժեքների
վերականգնում և պահպանում
Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ
Հեռուստառադիոհաղորդումներ
Հրատարակչություններ, խմբագրություններ
Կրոնական և հասարակական այլ
ծառայություններ
Երիտասարդական ծրագրեր
Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ
Կրոնական և հասարակական այլ
ծառայություններ
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին
չպատկանող)
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին
չպատկանող)
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
այդ թվում`
Նախադպրոցական կրթություն
Նախադպրոցական կրթություն
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ
ընդհանուր կրթություն
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ
ընդհանուր կրթություն
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն
Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) կրթություն
Միջին մասնագիտական կրթություն
Բարձրագույն կրթություն
Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
Ըստ մակարդակների չդասակարգվող
կրթություն
Արտադպրոցական դաստիարակություն
Լրացուցիչ կրթություն
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ
ծառայություններ
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ
ծառայություններ
Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)
Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
այդ թվում`
Վատառողջություն և անաշխատունակություն
Վատառողջություն
Անաշխատունակություն
Ծերություն

200,884.0
821,083.7
664,085.9
156,997.8
244,000.0
34,000.0
135,000.0
75,000.0
224,983.4
224,983.4
14,789,173.5
1,215,747.2
1,215,747.2
10,050,598.7
10,050,598.7
633,471.6
327,312.9
306,158.7
948,431.2
948,431.2
897,253.5
781,653.5
115,600.0
771,772.3
771,772.3
271,899.0
271,899.0
23,641,016.5
96,914.3
16,088.4
80,825.9
14,219,904.2

Դաս

Խումբ

Բաժին

1
3
1
4
1
5
1
7
1
9
1
2
11

1
1
2
1

Ծերություն
Հարազատին կորցրած անձինք
Հարազատին կորցրած անձինք
Ընտանիքի անդամներ և զավակներ
Ընտանիքի անդամներ և զավակներ
Գործազրկություն
Գործազրկություն
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ
դասերին չպատկանող)
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ
դասերին չպատկանող)
Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին
չպատկանող)
Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին
չպատկանող)
Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող
օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին
չպատկանող)
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ
ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
Պետական բյուջեի և համայնքների
պահուստային ֆոնդեր
Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ
Այլ ծախսեր
Այլ ծրագրեր

Գումարը
(հազար
դրամներով)
14,219,904.2
240,000.0
240,000.0
5,245,635.1
5,245,635.1
65,077.0
65,077.0
1,291,890.0
1,291,890.0
2,481,595.9
643,902.3
1,837,693.6
24,034,904.1

2,500,000.0
2,500,000.0
21,534,904.1
21,534,904.1

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
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
այդ թվում՝
Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
այդ թվում՝
Շարունակական ծախսեր
Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր
Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

Գումարը
(հազար
դրամներով)
111,410,541.9
90,440,170.9
11,458,516.7
11,458,516.7
10,365,633.2
1,103,460.3
554,131.3
6,740,573.0

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական
դասակարգման հոդվածների անվանումները
Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում
Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)
Նյութեր (ապրանքներ)
ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ
այդ թվում՝
- Ներքին տոկոսավճարներ
ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ
այդ թվում՝
Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին
Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ
այդ թվում՝
Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին
Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ
մակարդակներին

Գումարը
(հազար
դրամներով)
202,624.0
210,964.0
1,553,880.6
3,500,000.0
3,500,000.0
17,507,619.4
17,435,469.2
72,150.2
11,438,830.3
825.2
11,438,005.1

որից`
- Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին
- Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող
դոտացիաներ
- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ
առևտրային կազմակերպություններին
- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային
առևտրային կազմակերպություններին
- Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ
այդ թվում՝
Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ
նպաստներ (բյուջեից)
այդ թվում՝
- Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից
- Մայրության նպաստներ բյուջեից
- Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից
- Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից
- Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից
- Բնակարանային նպաստներ բյուջեից
- Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից
Կենսաթոշակներ
այդ թվում՝
Կենսաթոշակներ
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական)
կազմակերպություններին
Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման
տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ
Այլ ծախսեր

1,000.0
2,532,726.0
766,243.2
542,181.0
7,595,854.9
24,745,393.2

10,644,370.7
144,754.1
935,400.0
3,653,740.0
319,800.0
144,744.5
135,008.0
5,310,924.1
14,101,022.5
14,101,022.5
11,424,178.1

186,600.0
40,049.8
8,697,528.3

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական
դասակարգման հոդվածների անվանումները
Պահուստային միջոցներ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
այդ թվում՝
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
այդ թվում՝
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
այդ թվում՝
- Տրանսպորտային սարքավորումներ
- Վարչական սարքավորումներ
- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
այդ թվում՝
- Աճեցվող ակտիվներ
- Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր
- Նախագծահետազոտական ծախսեր
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

Գումարը
(հազար
դրամներով)
2,500,000.0
20,970,371.0
20,982,871.0
20,982,871.0
19,817,650.0
579,221.0
38,000.0
112,798.0
428,423.0
586,000.0
50,000.0
190,000.0
346,000.0
-12,500.0

Հոդված 7. Սահմանել, որ`
1) 2020 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը (այսուհետ նաև` Կառավարություն) չի շարունակի 2019
թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների գծով գործառնությունների ձևակերպումների իրականացումը.
2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից սույն օրենքով
նախատեսված բյուջետային վարկը ներգրավվում է մինչև 2020 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) 2019 թվականին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային
աշխատավարձի չափը կազմում է 63300 դրամ.
4) յուրաքանչյուր մարմնի պետական ծառայողների տարեկան պարգևատրման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը կազմում է այդ մարմնի
գծով Արցախի Հանրապետության 2018 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, 2019 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 2019
թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի
նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Արցախի Հանրապետության
2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում
արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան մուտքեր և
ելքեր` Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված
կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով նախատեսվող` 2019 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 N1
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 հավելուրդի
ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական
բյուջեի հավելուրդի գումարները: Նախահաշիվներով նախատեսվող ծախսերի
ֆինանսավորումը 2019 թվականին կարող է իրականացվել ինչպես
արտաբյուջետային հաշիվներին 2019 թվականին ստացվող գումարների,
այնպես էլ մինչև 2019 թվականի հունվարի 1-ը այդ հաշիվներում ստացված
մուտքերի` 2019 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 2019 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
2019 թվականի պետական բյուջեի հավելուրդի օգտագործման ուղղությունները` սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն.
4) 2019 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 2019 թվականին անհրաժեշտության դեպքում`
1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին 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 2019 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 2019 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 Հանրապետության
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 «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 պատկանելության` 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 հավելուրդի, սույն օրենքի 3-րդ
հոդվածով և N 3 հավելվածով սահմանված հավելուրդի գումարները` 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 7րդ հոդվածի 6-րդ կետով նախատեսված դեպքերի վրա.
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
հավելուրդի և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 3
հավելվածով հաստատված հավելուրդի գումարները (եթե սույն կետում նշված
եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն
օրենքի N 1 հավելվածով, ապա դրանք, որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր,
ըստ պատկանելիության արտացոլել նշված հավելվածի` այդ ծրագրերին
համապատասխանող բաժիններում).
7) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումը 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, պահպանելով պետական բյուջեի հավելուրդի` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված գումարը, վերաբաշխել
պետական բյուջեի հավելուրդի օգտագործման առանձին ուղղությունների,
ինչպես նաև վերջիններիս առանձին տարրերի միջև դրանց գծով սույն օրենքի
3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով հաստատված գումարները, և (կամ)
կատարել պետական բյուջեի հավելուրդի 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
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 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`
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Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված N 1
Աղյուսակ N 1
Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված
հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման
բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս
իրականացնող մարմինների

Բաժին

Խումբ

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

Դաս

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
01
1

1

0100

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0110

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական
կառավարում, ֆինանսական և
հարկաբյուջետային հարաբերություններ,
արտաքին հարաբերություններ
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական
կառավարում

0111
01

02

03

Գումարը
(հազար
դրամով)

111 410 541,9

13 316 311,1

6 040 873,5

3 647 541,8

Օրենսդիր իշխանության մարմնի պահպանում

606 663,0

ԱՀ Ազգային ժողով

606 663,0

ԱՀ հաշվեքննիչ պալատի պահպանում

143 880,1

ԱՀ հաշվեքննիչ պալատ

143 880,1

Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում

2 896 998,7

ԱՀ նախագահի աշխատակազմ

564 392,4

ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմ

223 117,0

ԱՀ նախագահի աշխատակազմի
Կառավարությ
ան գործերի կառավարչություն
առանձնացված ստորաբաժանում

362 923,3

ԱՀ արդարադատության նախարարություն

353 259,4

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

294 455,5

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

165 137,0

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

124 534,2

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

159 195,0

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

149 984,4

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

122 314,0

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

111 829,2

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
2

0112
01

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային
հարաբերություններ
Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում
ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

02

03

04

3

0113
01

1

1 262 742,4
1 262 742,4

Ակցիզային դրոշմանիշների և
դրոշմապիտակների ձեռքբերում

75 000,0

ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

75 000,0

Ընդհանուր օգտագործման ձևաթղթերի ու խիստ
հաշվառման փաստաթղթերի պատրաստման
ծախսեր

3 000,0

ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

3 000,0

ԱՀ գանձապետական համակարգի
վճարահաշվարկային սպասարկման ծախսեր

45 000,0

ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

45 000,0

Արտաքին հարաբերություններ

1 007 589,3
907 589,3

ԱՀ արտաքին գործերի նախարարություն

787 706,7

ՀՀ-ում ԱՀ մշտական ներկայացուցչություն

119 882,6

Արտասահմանյան պաշտոնական
գործուղումներ

100 000,0

ԱՀ կառավարություն

100 000,0

0130

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

503 240,4

0131

Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր
բնույթի ծառայություններ
Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում

01

02

03

2

1 385 742,4

Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում

02

3

265 857,3

0132

144 357,4
103 357,4

ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

103 357,4

Քաղաքացիական ծառայության կադրերի
ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական
ծառայողների վարձատրության հետ կապված
ծախսեր

40 000,0

ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

40 000,0

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման
տեղեկատվական համակարգի կարգաբերում

1 000,0

ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

1 000,0

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր
ծառայություններ

258 873,8

01

02

03

3

0133
01

02

03

04

4

Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում

212 285,6

ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն

212 285,6

Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ

31 355,5

ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն

31 355,5

Գյուղատնտեսության փորձնական համատարած
հաշվառում

15 232,7

ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն

15 232,7

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

100 009,2

Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում

36 578,4

Այլ մարմիններ

36 578,4

Պաշտոնական տեղեկագրի հրատարակման
ծախսեր

13 000,0

ԱՀ արդարադատության նախարարություն

13 000,0

Պետական աջակցություն «Գնումների
աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությանը

40 430,8

ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

40 430,8

Տեղեկատվական և վերլուծական
աշխատանքների իրականացման ծախսեր

10 000,0

ԱՀ կառավարություն

10 000,0

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

72 643,3

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

72 643,3

Գիտություն

38 025,6

0140

1

0141
01

02

6

0160

1

0161
01

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Պետական աջակցություն «Արցախի գիտական
կենտրոն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությանը
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն

38 025,6
34 617,7
34 617,7

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
(այլ դասերին չպատկանող)

666 827,9

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
(այլ դասերին չպատկանող)

666 827,9

Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում

239 653,6

ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

38 882,8

02

03

04

05

06

7
1
01

8

0180

1

0181

01

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողով

200 770,8

Ընտրություններ

111 062,6

ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

111 062,6

Պետական աջակցություն «ԼՂՀ դատական
փորձաքննությունների լաբորատորիա»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

33 011,7

ԱՀ արդարադատության նախարարություն

33 011,7

«Գեոդեզիայի, քարտեզագրման,
հողաշինարարության և անշարժ գույքի
գնահատման կենտրոն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության
ծառայությունների գնման գծով պետական
պատվեր
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն
Կադաստրային գործերի տրանսֆորմացում,
չծածկագրված կադաստրային գործերի
տեղադրում և կադաստրային գործերի
արդիականացում
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ԱՀ տարածքի բազային պետական
մասշտաբային շարքի 1:10000 մասշտաբի
պլանային տեղագրական քարտեզների
թարմացման աշխատանքներ
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն

2
1

68 000,0

15 100,0

15 100,0

200 000,0

200 000,0

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

3 500 000,0

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

3 500 000,0

Ներգրավված փոխառու միջոցների
սպասարկման ծախսեր (տոկոսավճարներ)

3 500 000,0

ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

3 500 000,0

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև
իրականացվող ընդհանուր բնույթի
տրանսֆերտներ
Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև
իրականացվող ընդհանուր բնույթի
տրանսֆերտներ
Դոտացիաների տրամադրում համայնքների
բյուջեներին
ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

02

68 000,0

2 532 726,0

2 532 726,0
2 532 726,0
2 532 726,0

0200

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

250 000,0

0220

Քաղաքացիական պաշտպանություն

250 000,0

0221

Քաղաքացիական պաշտպանություն

250 000,0

01

03

0300

1
1

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

5 102 347,9

0311

Ոստիկանություն

2 911 179,1

Հասարակական կարգի պահպանության
ապահովում

2 668 115,5

ԱՀ ոստիկանություն

2 668 115,5

0312

ԱՀ ոստիկանություն

24 750,0

Արտագերատեսչական պահակության
պահպանություն

218 313,6

ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

218 313,6

Ազգային անվտանգության ապահովում

2 191 168,8

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայություն

2 191 168,8

0320

Փրկարար ծառայություն

1 353 033,7

0321

Փրկարար ծառայություն

1 353 033,7

ԱՀ փրկարար ծառայության պահպանում

1 353 033,7

0330
0331
01

02

2

24 750,0

2 191 168,8

01

1

Պետավտոհամարանիշների ձեռքբերում

Ազգային անվտանգություն

01

3

250 000,0

0310

03

1

ԱՀ կառավարություն

7 755 399,7

02

2

250 000,0

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

01

2

Քաղաքացիական պաշտպանության
միջոցառումներ

0332
01

02

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական
ծառայություն
Դատական գործունեություն և իրավական
պաշտպանություն

1 353 033,7
789 646,1

Դատարաններ

596 416,4

ԱՀ դատարանների պահպանում

587 025,8

ԱՀ դատական դեպարտամենտ

587 025,8

ԱՀ դատարանների պահուստային ֆոնդ

9 390,6

ԱՀ դատական դեպարտամենտ

9 390,6

Իրավական պաշտպանություն

193 229,7

Քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց
պատճառված վնասի և այլ
պարտավորությունների հատուցման ենթակա
ծախսեր

100 000,0

ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

100 000,0

ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի
աշխատակազմի պահպանման ծախսեր

47 452,7

ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի

47 452,7

աշխատակազմ
03

4
1

45 777,0

Դատախազություն

510 372,0

Դատախազություն

510 372,0

ԱՀ դատախազության պահպանում

510 372,0

ԱՀ դատախազություն

510 372,0

0410

1

ԱՀ արդարադատության նախարարություն

0341

0400
1

45 777,0

0340

01

04

Հանրային պաշտպանի գրասենյակի
պահպանում

0411
01

02

03

04

05

06

07

08

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և
աշխատանքի գծով հարաբերություններ
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային
հարաբերություններ
Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն

16 608 460,7
5 343 203,7
5 343 203,7
551 211,4
551 211,4

Տնտեսական զարգացման ծրագրեր

436 000,2

ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն

436 000,2

ԱՀ ընդերքի ուսումնասիրման ծրագիր

120 000,0

ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

120 000,0

Պետական աջակցություն «Արցախի
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն»
հիմնադրամին
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն
Պետական աջակցություն Ստանդարտացման,
չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն
Պետական աջակցություն ԼՂՀ
հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի
պետական ծառայություն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությանը
ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական
ծառայություն
Չգործող պետական ձեռնարկությունների գույքի
պահպանման ծախսեր
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն
Աջակցություն Արցախի ներդրումային
հիմնադրամին

35 000,0
35 000,0
13 973,1
13 973,1

46 027,4

46 027,4
16 602,0
16 602,0
4 000 000,0

ԱՀ ֆինանսների նախարարություն
09

10

11

2

Պետական և համայնքային գույքի
տեղեկատվության տրամադրման, հաշվառման,
գույքագրման և գրանցման աշխատանքների
իրականացում
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն
Պետական և համայնքային գույքի
մասնավորեցման նախապատրաստական
աշխատանքների իրականացում
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն

4 000 000,0

35 000,0

35 000,0
3 000,0
3 000,0

Պետական աջակցություն «Սպասարկում»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

86 389,6

ԱՀ նախագահի աշխատակազմի
Կառավարության գործերի կառավարչություն
առանձնացված ստորաբաժանում

86 389,6

0420

1

0421
01

02

03

04

05

06

Գյուղատնտեսություն, անտառային
տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

5 082 269,8

Գյուղատնտեսություն

5 082 269,8

Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում

303 158,7

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

205 211,8

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության
սննդամթերքի անվտանգության պետական
ծառայություն
Պետական աջակցություն «Բույսերի
պաշտպանության ծառայություն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությանը

97 946,9

32 926,2

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

32 926,2

Մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման և
սորտափորձարկման գծով պետական պատվեր

22 417,7

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

22 417,7

Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների
իրականացում

82 265,0

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

82 265,0

Պատվաստուկների և այլ
հակահամաճարակային միջոցառումների
համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերում

79 825,0

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

79 825,0

Անասնաբուժական և սանիտարական
սպասարկման միջոցառումներ

306 239,9

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

306 239,9

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

3
5

Խորհրդատվական և տպագրական
ծառայությունների ու մոնիտորինգի
կազմակերպում

18 000,0

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

18 000,0

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի
պետհամարանիշների և հատուկ
փաստաթղթերի պատվիրում

653,4

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

653,4

Գյուղատնտեսական կենդանիների
արհեստական սերմնավորում

10 400,0

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

10 400,0

Աջակցություն գյուղի և գյուղատնտեսության
աջակցության հիմնադրամին

1 500 000,0

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

1 500 000,0

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության
համակարգի հիմնարկների համար
կենտրոնացված կարգով գույքի և
սարքավորումների ձեռքբերում

1 000,0

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

1 000,0

Գյուղատնտեսական միջոցառումների
իրականացման ծրագրեր

2 462 514,8

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

2 414 514,8

ԱՀ կառավարություն

48 000,0

Գյուղատնտեսական կենդանիների
հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում և
բուսական ու կենդանական ծագմամբ հումքի և
նյութերի լաբորատոր փորձաքննություն

42 369,1

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

42 369,1

Սննդամթերքի լաբորատոր
փորձաքննություններ

500,0

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

500,0

Արցախի Հանրապետությունում
անասնապահության զարգացման խթանման
ծրագիր

150 000,0

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

150 000,0

Անասնագլխաքանակի հաշվառում,
համարակալում

20 000,0

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

20 000,0

Անասնապահության կանոնակարգում և
արոտների կառավարում

50 000,0

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

50 000,0

450

Վառելիք և էներգետիկա

2 300 000,0

0454

Էլեկտրաէներգիա

2 300 000,0

01

5
1

450

Տրանսպորտ

0451

Ճանապարհային տրանսպորտ

01

4

Բնակչության կողմից սպառվող
էլեկտրաէներգիայի ծախսերի որոշ մասի
սուբսիդավորում
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն

0454
01

02

Պետական ֆինանսական աջակցություն
նպատակային տրանսպորտային
ծառայությունների մատուցմանը
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն
Օդային տրանսպորտ
Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի
օդանավակայան» փակ բաժնետիրական
ընկերությանը
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն
Ուղղաթիռների թռիչքների ապահովման
ծախսեր
ԱՀ կառավարություն

03

7
2

2 300 000,0
201 555,8
41 150,0
41 150,0
41 150,0
160 405,8
148 005,8
148 005,8
10 000,0
10 000,0
2 400,0
2 400,0

0470

Այլ բնագավառներ

383 964,4

0472

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի
օբյեկտներ

358 964,4

Պատվիրակությունների ընդունելություններ

358 964,4

ԱՀ նախագահի աշխատակազմի
Կառավարության գործերի կառավարչություն
առանձնացված ստորաբաժանում

358 964,4

01

3

Թռիչքային պիտանելիության ապահովման
ծառայություններ
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն

2 300 000,0

0473
01

9
1
01

02

Զբոսաշրջություն

25 000,0

ԱՀ զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր

25 000,0

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին
չպատկանող)
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին
չպատկանող)
Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից
մուտքեր
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն
Նյութական ռեսուրսների ԱՀ պետական
պահուստի ձևավորում և պահպանում

25 000,0
3 297 467,0
3 297 467,0
-12 500,0
-12 500,0
250 000,0

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական
ծառայություն
03

04

Պետական աջակցություն «Պետական պահուստ»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը
ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական
ծառայություն
Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և կոմունալ
տնտեսության գծով ԱՀ շրջանների
կարողությունների զարգացման ծախսեր
ԱՀ կառավարություն

05

0500
4

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Կենսաբազմազանության և բնության
պաշտպանություն

1
01

6

0560
1

0561
01

02

03

04

05

06

Կենսաբազմազանության և բնության
պաշտպանություն
Պետական աջակցություն ««Կանաչ Արցախ»
կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությանը
ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարություն
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ
դասերին չպատկանող)
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ
դասերին չպատկանող)
Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում
ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարություն
ԱՀ տարածքի մակերևութային ջրերի
մոնիթորինգի ծրագիր
ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարություն
ԱՀ տարածքի կոշտ կենցաղային թափոնների
ուսումնասիրություն
ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարություն

250 000,0
59 967,0
59 967,0
3 000 000,0
3 000 000,0
232 007,2
21 177,4
21 177,4
21 177,4
21 177,4
210 829,8
210 829,8
181 908,0
181 908,0
6 000,0
6 000,0
2 660,0
2 660,0

ԱՀ տարածքի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի
հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի ծրագիր

5 000,0

ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարություն

5 000,0

ԱՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի
կազմման միջոցառումների ծրագիր

3 764,8

ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարություն

3 764,8

Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության

1 497,0

միջոցառումների ծրագիր

07

06

0600

3
1

Ջրամատակարարում

400 000,0

0631

Ջրամատակարարում

400 000,0

Խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման
ծառայությունների սուբսիդավորում

200 000,0

ԱՀ կառավարություն

200 000,0

Ջրամբարների, ջրանցքների, ջրատարների
վերանորոգում, վերականգնում և պահպանում

200 000,0

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

200 000,0

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ
ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

298 965,9

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ
ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

298 965,9

Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում

298 965,9

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն

298 965,9

0661

01

0700
1
1

1

6 923 443,5

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և
սարքավորումներ

212 340,0

0711

Դեղագործական ապրանքներ

198 340,0

Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում

198 340,0

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

198 340,0

0713

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

14 000,0

Կենտրոնացված կարգով բժշկական
սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերում

14 000,0

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

14 000,0

0720

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

2 416 616,0

0721

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

1 171 822,9

01

2

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

0710

01

3

10 000,0

0630

0660

07

10 000,0

698 965,9

02

1

1 497,0

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

01

6

ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարություն
ԱՀ տարածքի լքված, կոնսերվացված
հանքավայրերի և արդյունաբերական
թափոնների մոնիթորինգի ծրագիր
ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարություն

01

2
01

02

3

0723
01

02

4

0724
01

02

03

04

05

3
1

Բնակչության առողջության առաջնային
պահպանման ծառայություններ

1 171 822,9

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

1 171 822,9

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

451 352,2

Մասնագիտացված բժշկական օգնության
ծառայություններ

317 914,5

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

317 914,5

Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական
օգնության ծառայություններ

133 437,7

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

133 437,7

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

107 243,4

Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության
ծառայություններ

100 788,9

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

100 788,9

6 և 12 տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի
հիգիենայի պահպանման ծառայություններ

6 454,5

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

6 454,5

Պարաբժշկական ծառայություններ

686 197,5

Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ

220 528,3

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

220 528,3

Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի
անձանց բժշկական օգնության և
փորձաքննության ծառայություններ

60 383,9

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

60 383,9

Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ

201 145,3

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

201 145,3

Օրթեզավորման մատուցման ծառայություններ

8 290,0

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

8 290,0

Անգիոգրաֆիայի անցկացման ծառայություններ

195 850,0

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

195 850,0

0730

Հիվանդանոցային ծառայություններ

0731

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային
ծառայություններ
Տեղամասային հիվանդանոցների
հիվանդանոցային բուժօգնության գծով
կատարած ծախսերի փոխհատուցում

01

ԱՀ առողջապահության նախարարություն
02

2 494 012,4
1 123 237,2
98 428,0
98 428,0

Անհետաձգելի բժշկական օգնության
ծառայություններ

267 041,2

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

267 041,2
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757 768,0

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

757 768,0

Մասնագիտացված հիվանդանոցային
ծառայություններ

552 734,3

Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների
բժշկական օգնության ծառայություններ

128 772,4

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

128 772,4

Մաշկային և սեռական ճանապարհներով
փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական
օգնության ծառայություններ

40 284,9

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

40 284,9

Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների
բժշկական օգնության ծառայություններ

116 553,6

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

116 553,6

Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի
անձանց բժշկական օգնության և
փորձաքննության ծառայություններ

46 849,6

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

46 849,6

Չարորակ նորագոյացությունների բժշկական
օգնության ծառայություններ

171 080,1

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

171 080,1

Վերականգնողական բժշկական օգնության
ծառայություններ

49 193,7

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

49 193,7

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների
ծառայություններ
Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական
օգնության ծառայություններ

818 040,9
393 290,0

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

393 290,0

Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական
օգնության ծառայություններ

424 750,9

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

424 750,9

0740

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

787 939,7

0741

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

787 939,7

01

Պետական աջակցություն «Պետական հիգիենիկ
և հակահամաճարակային տեսչության
համաճարակաբանության և հիգիենայի
կենտրոն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությանը

317 286,5

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

317 286,5

Դոնորական արյան հետազոտությունների

16 189,4

02

4

Բնակչության սոցիալապես անապահով և
հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական
օգնության ծառայություններ

02

անցկացման ծառայություններ
ԱՀ առողջապահության նախարարություն
03

04

05
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0760
1

0761
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Պետական աջակցություն
«Հակապալարախտային դիսպանսեր» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպությանը

119 253,9

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

119 253,9

Պետական աջակցություն «Ա.Բունիաթյանի
անվան Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորում»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

256 464,6

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

256 464,6

Պետական աջակցություն «Շահումյանի
շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությանը

78 745,3

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

78 745,3

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)
Առողջապահական հարակից ծառայություններ և
ծրագրեր
«Հանրապետական բժշկական կենտրոն» փակ
բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական
կապիտալի համալրում
ԱՀ առողջապահության նախարարություն

02

03

04

05

06

07

08

16 189,4

1 012 535,4
865 954,7
327 181,0
327 181,0

Պետական աջակցություն «Դատաբժշկական
փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությանը

50 157,3

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

50 157,3

ԱՀ առողջապահության նախարարության
բժշկական պահեստ

11 540,2

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

11 540,2

Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված
հիվանդների ծախսերի փոխհատուցում

180 000,0

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

180 000,0

Դժվարամատչելի ախտորոշիչ
հետազոտությունների անցկացման
ծառայություններ

182 927,1

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

182 927,1

Մարզիկների բժշկական հետազոտությունների
անցկացման ծառայություններ

15 600,0

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

15 600,0

Բարեգործական ծրագրերի օժանդակություն

38 100,0

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

38 100,0

Հաշմանդամ երեխաների առողջության
վերականգնման ծառայություններ

10 349,1

ԱՀ առողջապահության նախարարություն
09
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ԱՀ առողջապահության նախարարություն

5 000,0

Աուտիզմի և մանկական ուղեղային կաթվածով
տառապող հիվանդ երեխաների ցերեկային
խնամքի ծառայություններ

8 600,0

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

8 600,0

Դեղերի և բժշկական թափոնների ոչնչացման
ծախսեր

36 500,0

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

36 500,0

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

146 580,7

Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում

146 580,7

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

146 580,7

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

3 160 859,7

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

346 874,5

0811

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

346 874,5

02

03

04

1

5 000,0

0810

01

2

10 349,1

Փորձի փոխանակման նպատակով հրավիրված և
ուղեգրված մասնագետներին տրամադրվող
փոխհատուցում

ԱՀ-ում ֆուտբոլի զարգացման միջոցառումներ

94 200,0

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն

94 200,0

Մարզական միջոցառումներ
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Պետական աջակցություն «Կամավոր
ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն»
հասարակական կազմակերպությանը
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն

171 238,0
171 238,0
31 436,5
31 436,5

Օգնություն մարզֆեդերացիաներին

50 000,0

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն

50 000,0

0820

Մշակութային ծառայություններ

0821

Գրադարաններ

100 102,5

Պետական աջակցություն գրադարաններին

100 102,5

01

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն

1 523 918,1

52 582,3

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

6 029,3

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

7 227,5

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

6 612,7

Մարտունու շրջանի վարչակազմ
Շուշիի շրջանի վարչակազմ

2

0822
01

02

3

0823
01

02

4

0824
01

5

0825
01

02

8 241,0
10 367,9

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

9 041,8

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

102 462,4

Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի
պատկերասրահ» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությանը
ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն

10 116,0
10 116,0

Պետական աջակցություն թանգարաններին

92 346,4

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն

92 346,4

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ
Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և
կենտրոններին
ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն

357 337,0
350 490,4
145 157,1

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

22 314,2

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

21 437,8

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

28 707,1

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

60 752,4

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

23 137,2

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

48 984,6

Պետական աջակցություն «Շախմատի
կենտրոնական տուն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությանը
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն

6 846,6
6 846,6

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

35 771,9

Պետական աջակցություն ԼՂՀ պետական
արխիվ» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությանը

35 771,9

ԱՀ արդարադատության նախարարություն

35 771,9

Արվեստ

727 360,3

Պետական աջակցություն «Արցախի ձայն» փակ
բաժնետիրական ընկերությանը

53 795,1

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն

53 795,1

Պետական աջակցություն թատրոններին

126 549,8

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն

126 549,8

03

Պետական աջակցություն համերգային
կազմակերպություններին
ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն
Շուշիի շրջանի վարչակազմ
Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
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416 155,4
390 016,9
4 565,2
21 573,3

Մշակութային միջոցառումներ

104 500,0

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն

104 500,0

«Ժողովրդական» պատվավոր կոչման
արժանացած անձանց պատվովճարներ

3 360,0

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն

3 360,0

Կենտրոնացված կարգով գույքի, երաժշտական
գործիքների և բեմական հագուստի ձեռքբերում
ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն
Մշակութային միասնական պորտալ
համակարգի ստեղծում
ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն
Հուշարձանների և մշակութային արժեքների
վերականգնում և պահպանում
Պետական աջակցություն «Պատմական
միջավայրի պահպանության պետական
ծառայություն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությանը
ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն
Հուշարձանների վերականգնման և
պահպանման ծախսեր
ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն
Ռադիո և հեռուստահաղորդումների
հեռարձակման և հրատարակչական
ծառայություններ
Հեռուստառադիոհաղորդումներ
Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում
ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության
խորհուրդ
Հեռուստատեսային և ռադիո ծառայություններ
ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության
խորհուրդ
Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման
գծով պետական պատվեր

20 000,0
20 000,0
3 000,0
3 000,0
200 884,0

80 884,0

80 884,0
120 000,0
120 000,0
821 083,7
664 085,9
27 958,1
27 958,1
387 344,0
387 344,0
240 000,0

04

ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարություն
«Ձայն արդարության» ռադիոկայանի
պահպանում
ԱՀ ֆինանսների նախարարություն
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240 000,0
8 783,8
8 783,8

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

156 997,8

Պետական աջակցություն թերթերին

152 497,8

ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

94 120,9

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

10 613,5

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

7 417,1

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

7 328,7

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

6 571,4

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

7 318,2

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

5 654,0

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

7 134,1

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

6 339,9

Հրատարակչական ծախսեր

4 500,0

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն
Կրոնական և հասարակական այլ
ծառայություններ

4 500,0
244 000,0

Երիտասարդական ծրագրեր

34 000,0

Երիտասարդական միջոցառումներ

34 000,0

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն
Քաղաքական կուսակցություններ,
հասարակական կազմակերպություններ,
արհմիություններ
Նյութական աջակցություն Արցախի
Հանրապետության Ազգային ժողովի
ընտրություններում 3 և ավելի տոկոս ձայն
հավաքած կուսակցություններին և
կուսակցությունների դաշինքներին

34 000,0
135 000,0

45 000,0

ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

45 000,0

Պետական աջակցություն հասարակական
կազմակերպություններին և ոչ պետական
թերթերին

90 000,0

ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

90 000,0

Կրոնական և հասարակական այլ
ծառայություններ

75 000,0

Կրոնի բնագավառի ծախսեր

70 000,0

ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

70 000,0
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Կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների
ոլորտի միջոցառումներ
ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին
չպատկանող)
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին
չպատկանող)

5 000,0
5 000,0
224 983,4
224 983,4

Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում

224 983,4

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարություն

224 983,4

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

14 789 173,5

Նախադպրոցական կրթություն

1 215 747,2

Նախադպրոցական կրթություն

1 215 747,2

Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին

1 118 418,1

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

350 565,5

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

119 255,5

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

72 074,6

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

176 573,0

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

249 021,5

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

16 901,2

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

64 609,6

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

69 417,2

Պետական աջակցություն ՀՕՄ-ի Արցախի
մեկուսի մասնաճյուղի «Սոսե»
մանկապարտեզներին
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն

67 329,1
67 329,1

Նախադպրոցական հիմնարկներ

30 000,0

ԱՀ կառավարություն

30 000,0

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ
ընդհանուր կրթություն
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ
ընդհանուր կրթություն
Պետական աջակցություն ԱՀ պետական
հանրակրթական ուսումնական
հաստատություններին
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

10 050 598,7
10 050 598,7
2 671 059,4
157 571,7
1 592 772,4

02

03

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

102 414,4

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

138 843,5

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

110 997,0

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

219 476,4

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

82 486,4

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

138 509,6

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

127 988,0

Պետական աջակցություն «Շուշիի երաժշտանոցի
ընկերակցության Դ.Ղազարյանի անվան
բարեգործական գիշերօթիկ երաժշտանոց»-ին
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների
պետական հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների տնօրինություններին
Ասկերանի շրջանի վարչակազմ
Հադրութի շրջանի վարչակազմ

0930

1

0931
01

0932
01

02

7 298 298,5
1 295 308,5
987 223,3
1 489 620,7

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

1 484 712,3

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

467 397,5

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

150 742,7

Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական
կրթություն
Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) կրթություն
Արհեստագործական ուսումնարաններ
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն

2

81 240,8

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
3

81 240,8

Միջին մասնագիտական կրթություն
«Ստեփանակերտի Սայաթ -Նովայի անվան
երաժշտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության կրթության գծով
ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների
տրամադրում
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
«Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական
հումանիտար քոլեջ» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության կրթության գծով
ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների
տրամադրում

1 423 293,5
633 471,6
327 312,9
327 312,9
327
312,9
306 158,7

137 990,2

137 990,2

71 771,6

03

04

4
1

71 465,6

71 465,6

24 931,3

24 931,3

Բարձրագույն կրթություն

948 431,2

0941

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

948 431,2

02

03

0950
1

71 771,6

0940

01

5

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
«Ստեփանակերտի պարարվեստի քոլեջ»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
կրթության գծով ուսանողական նպաստների
տրամադրում
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
«Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան
պետական բժշկական քոլեջ» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության կրթության գծով
ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների
տրամադրում
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն

0951
01

Պետական աջակցություն Գյուրջյան
կիրառական արվեստի ինստիտուտին
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
«Արցախի պետական համալսարան» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության
գծով ուսանողական նպաստների և
կրթաթոշակների տրամադրում
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»
հիմնադրամի կրթության գծով ուսանողական
նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Ըստ մակարդակների չդասակարգվող
կրթություն

9 366,0

432 742,0

432 742,0
506 323,2
506 323,2
897 253,5

Արտադպրոցական դաստիարակություն

781 653,5

Պետական աջակցություն մանկապատանեկան
ստեղծագործական կենտրոններին

225 054,8

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

108 904,9

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

22 885,9

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

19 033,7

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

23 250,0

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

18 766,5

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

5 575,3

Շուշիի շրջանի վարչակազմ
02

9 366,0

Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին

26 638,5
351 392,3

03

04

2

0952
01

02

6

0960
1

0961
01

02

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

70 841,8

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

50 964,0

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

59 434,4

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

78 284,3

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

52 685,5

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

39 182,3

Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին

175 309,6

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն

36 608,7

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

15 636,8

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

15 875,6

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

20 758,6

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

43 449,4

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

11 081,1

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

14 018,3

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

17 881,1

Պետական աջակցություն «Հանրապետական
մանկապատանեկան շախմատի մարզադպրոց»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Լրացուցիչ կրթություն

29 896,8
29 896,8
115 600,0

ԱՀ քաղաքացիական ծառայողների
վերապատրաստման գծով պետական պատվեր

16 000,0

ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

16 000,0

Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրեր

99 600,0

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ
ծառայություններ
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ
ծառայություններ
Պետական աջակցություն արտասահմանյան
բուհերում ԱՀ-ից նպատակային
ուսումնառություն ստացող ուսանողներին

99 600,0
771 772,3
771 772,3
40 000,0

ԱՀ կառավարություն

40 000,0

Կրթական միջոցառումների ծրագրեր

20 000,0

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն

20 000,0

03

04

05

06

07

08

09

Պետական աջակցություն «Գնահատման և
թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությանը
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Բուհերում սովորող ուսանողներին տրվող
փոխհատուցում
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Պետական աջակցություն «Պոլ Էլյուարի Տուն
ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն» հիմնադրամին
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Դասագրքերի, ուսումնամեթոդական,
ուսումնաօժանդակ գրականության, նյութերի,
մասնագիտական գրականության ձեռքբերում
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Հրատարակչական ծախսեր
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Դպրոցականների և ուսանողների ամառային
հանգստի կազմակերպում
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն

12

13

14

293 959,0
293 959,0
4 468,4
4 468,4
149 994,3
149 994,3
10 340,0
10 340,0
54 426,1
54 426,1
23 206,3

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն

22 751,3

ԱՀ ռազմահայրենասիրական և
արտադպրոցական միջոցառումների ծախսեր
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

11

68 277,2

Օլիմպիադաներ, մրցույթներ և փառատոներ

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան
10

68 277,2

Գիտաժողովների և խորհրդաժողովների ծախսեր
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված
միջոցառումներ
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Մեթոդական oգնություն, փորձի փոխանակման
միջոցառումներ
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Կենտրոնացված կարգով կրթական և
մարզական հաստատությունների համար գույքի
ձեռքբերում և տեղափոխում

455,0
13 144,0
12 849,0
295,0
10 000,0
10 000,0
7 230,5
7 230,5
14 180,5
14 180,5
31 000,0

15

8
1

1

31 546,0

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

271 899,0

Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

271 899,0
271 899,0
23 641 016,5

1010

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

96 914,3

1011

Վատառողջություն

16 088,4

1012

02

1

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
0981

01

2

31 546,0

271 899,0

01

2

Ներառական կրթության միջոցառումներ

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

1000
1

31 000,0

0980

01

10

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն

Գործատուի մոտ աշխատողի աշխատանքային
պարտականությունների կատարման հետ
կապված խեղման, մասնագիտական
հիվանդության կամ առողջության այլ վնասման
հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Անաշխատունակություն
Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ
պարագաներով ապահովում և աչքի
պրոթեզավորում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի
պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությանը
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն

16 088,4

16 088,4
80 825,9
56 100,0
56 100,0
24 725,9
24 725,9

1020

Ծերություն

14 219 904,2

1021

Ծերություն

14 219 904,2

01

02

03

Սպայական անձնակազմի և նրանց
ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ

966 240,0

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն

966 240,0

Շարքային զինծառայողների և նրանց
ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ

24 500,0

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն

24 500,0

Սոցիալական կենսաթոշակներ

780 882,5

04

05

06

07

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Օրենքով և ԱՀ նախագահի հրամանագրով
սահմանված կենսաթոշակներ և դրամական
պարգևատրումներ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի
տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությանը
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Աշխատանքային կենսաթոշակներ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի
ներդնում
ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

3
1

1

152 400,0
152 400,0
118 881,7
118 881,7
10 377 000,0
10 377 000,0
1 800 000,0
1 800 000,0

1030

Հարազատին կորցրած անձինք

240 000,0

1031

Հարազատին կորցրած անձինք

240 000,0

01

4

780 882,5

Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում տրվող
թաղման նպաստ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն

240 000,0
240 000,0

1040

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

5 245 635,1

1041

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

5 245 635,1

01

02

03

04

Դրամական օժանդակություն ԱՀ
պաշտպանության ժամանակ երկու և ավելի զոհ
տված ընտանիքներին
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Միանվագ պարտադիր պետական
ապահովագրական վճարներ ԱՀ
պաշտպանության և փրկարարական
ծառայության ժամանակ հաշմանդամ դարձած
զինծառայողներին և զոհված (մահացած)
զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների
ընտանիքներին
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Պետական նպաստներ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Պետական աջակցություն առանց ծնողական
խնամքի մնացած երեխաներին
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն

32 400,0
32 400,0

40 000,0

40 000,0
2 784 540,0
2 784 540,0
45 000,0
45 000,0

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Դրամական (նյութական) օգնություն
սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին և
ընտանիքներին
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
ԱՀ-ում ծնելիության խթանում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Վարժական հավաքների, զինծառայության և
փրկարարական ծառայության ընթացքում
զոհված (մահացած) զինծառայողների ու
փրկարար ծառայողների հուղարկավորության,
գերեզմանների բարեկարգման,
տապանաքարերի պատրաստման և
տեղադրման հետ կապված ծախսերի
փոխհատուցում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն

90 000,0
90 000,0
1 395 000,0
1 395 000,0

79 800,0

79 800,0

Պետական աջակցություն Երեխաների խնամքի
և պաշտպանության N1 գիշերօթիկ
հաստատություն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությանը

56 602,6

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն

56 602,6

Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի
և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ
հաստատություն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությանը

52 130,5

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Դրամական աջակցության տրամադրում
երեխաների խնամքի և պաշտպանության
գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող
երեխաներին
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Զոհված (մահացած) զինծառայողների
նպաստառու երեխաներին միանվագ դրամական
օգնության տրամադրում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Ամուսնության միանվագ նպաստների
տրամադրում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն

52 130,5

1 540,0

1 540,0
4 200,0
4 200,0
300 000,0
300 000,0

ԱՀ հիշարժան օրերի կապակցությամբ միանվագ
դրամական օգնության վճարում

261 422,0

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն

261 422,0

14

15

5
1

53 000,0
50 000,0
50 000,0

1050

Գործազրկություն

65 077,0

1051

Գործազրկություն

65 077,0

02

03

04

05

06

1070
1

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Քաղաքացիների խնայողությունների
ինդեքսավորման ծախսեր

53 000,0

ԱՀ ֆինանսների նախարարություն

01

7

Առաջին դասարան ընդունվող երեխաներին
միանվագ դրամական օգնության տրամադրում

1071
01

Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց
աշխատանքի տեղավորման դեպքում
գործատուին միանվագ փոխհատուցման
տրամադրում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման
ռիսկ ունեցող` աշխատանք փնտրող անձանց
մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Ձեռք բերած մասնագիտությամբ
մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք
բերելու համար գործազուրկներին աջակցության
տրամադրում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց
աշխատանքի տեղավորման դեպքում
գործատուին աշխատավարձի մասնակի և
հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի
համար աշխատավարձի փոխհատուցման
տրամադրում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Պետական աջակցություն գործազուրկներին
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ
դասերին չպատկանող)
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ
դասերին չպատկանող)
Վերաբնակիչների և փախստականների
սոցիալական խնդիրների լուծման
միջոցառումներ

2 250,0

2 250,0
1 000,0
1 000,0
15 000,0
15 000,0

3 197,0

3 197,0

3 630,0

3 630,0
40 000,0
40 000,0
1 291 890,0
1 291 890,0
256 000,0

02

03

04

05

9

1090
1

1091
01

2

1092

01

02

03

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն

256 000,0

ԱՀ Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջաններում
բնակիչների կողմից օգտագործված
էլեկտրաէներգիայի կամ վառելափայտի դիմաց
տրվող դրամական օգնություն

159 660,0

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

39 600,0

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

120 060,0

Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների
պատվովճարներ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Ամենամսյա դրամական օգնություններ և
պարգևավճարներ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Բնակարան վարձելու կամ ժամանակավոր
կացարանով ապահովման նպատակով
ֆինանսական օգնության տրամադրում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին
չպատկանող)
Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին
չպատկանող)
Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների պահպանում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող
օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին
չպատկանող)
Սոցիալական ապահովության առանձին
ծրագրերի վճարման հետ կապված
ծառայություններ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Կենսաթոշակների, պատվովճարների,
աշխատանքային խեղման հետևանքով
պատճառված վնասի փոխհատուցման,
ամենամսյա պարգևավճարների, դրամական
օգնությունների և պարգևատրումների վճարման
հետ կապված ծառայություններ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
ԱՀ պաշտպանության նախարարության
համակարգի կենսաթոշակների և դրամական
պարգևավճարների փոստային առաքման
ծախսեր

21 600,0
21 600,0
774 630,0
774 630,0
80 000,0
80 000,0
2 481 595,9
643 902,3
643 902,3
643 902,3
1 837 693,6

36 990,7
36 990,7

131 448,8

131 448,8

54 000,0

ԱՀ պաշտպանության նախարարություն
04

05

06

07

08

09

10

11

12

11

1100
1

1110

Աշխատաշուկայի հետազոտման
աշխատանքների կազմակերպում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Ձևաթղթերի, համակարգչային ծրագրերի
ձեռքբերում, տեղադրում, շահագործում և
սպասարկում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Ժամանակավոր անաշխատունակության և
մայրության նպաստներ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Առողջարանային բուժման և հանգստյան տների
ուղեգրերի ձեռքբերում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն

54 000,0
1 000,0
1 000,0
14 100,0
14 100,0
1 080 154,1
1 080 154,1
90 000,0
90 000,0

Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող բժշկին
ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում

50 000,0

ԱՀ առողջապահության նախարարություն

50 000,0

ԱՀ ընտանիքների կարիքավորության
գնահատման համակարգի մշակում և ներդնում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
Սոցիալ հոգեբանական վերականգնողական
օգնության տրամադրում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն

5 000,0
5 000,0
10 000,0
10 000,0

Գյուղական կամ քաղաքային, բացառությամբ
Ստեփանակերտ և Շուշի քաղաքների
բնակավայրերում մշտապես բնակվող
երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի տներ
կառուցելու նպատակով անհատույց պետական
ֆինանսական աջակցություն

240 000,0

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն

240 000,0

ԱՀ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող 1ին, 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին և որոշ
բնակավայրերի բնակիչներին օգտագործված
էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի դիմաց
պետական ֆինանսական աջակցություն

125 000,0

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարություն
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ
ԾԱԽՍԵՐ
Պետական բյուջեի և համայնքների

125 000,0
24 034 904,1
2 500 000,0

պահուստային ֆոնդեր
1

1111

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

2 500 000,0

01

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

2 500 000,0

ԱՀ կառավարություն

2 500 000,0

2
1
01

02

03

04

05

06

07

Այլ ծախսեր

21 534 904,1

Այլ ծրագրեր

21 534 904,1

Զորակոչման և այլ միջոցառումների
կազմակերպման հետ կապված ծախսեր

1 368 104,1

ԱՀ պաշտպանության նախարարություն

1 368 104,1

Կապիտալ ներդրումներ

19 086 800,0

ԱՀ կառավարություն

19 086 800,0

Հանրապետական միջոցառումների
(միջազգային կազմակերպությունների
մասնակցությամբ) իրականացման ծրագրեր

120 000,0

ԱՀ կառավարություն

120 000,0

Հատուկ նպատակների ծախսեր

260 000,0

ԱՀ կառավարություն

260 000,0

Տոնական օրերի միջոցառումներ

150 000,0

ԱՀ կառավարություն

150 000,0

Գույքի գնման ծախսեր

300 000,0

ԱՀ կառավարություն

300 000,0

Նախորդ տարիներից առաջացած պարտքերի
մարում

250 000,0

ԱՀ կառավարություն

250 000,0

Հավելված N 1
Աղյուսակ N 2.1
«Արցախի Հանրապետության 2019 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

52 582,3

«Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան» ՊՈԱԿ
«Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան»
ՊՈԱԿ

25 091,7
27 490,6

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

6 612,7

«Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

6 612,7

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

9 041,8

«Բերձորի քաղաքային գրադարան» ՊՈԱԿ

9 041,8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

100 102,5
Հավելված N 1
Աղյուսակ N 2.2

«Արցախի Հանրապետության 2019 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
Գումարը
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ (հազար
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները
դրամով)

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության
նախարարություն
«Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ
Հադրութի «Արթուր Մկրտչյանի անվան հայրենագիտական թանգարան»
ՊՈԱԿ
«Շուշի քաղաքի թանգարաններ» ՊՈԱԿ
«Քաշաթաղի շրջանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

92 346,4
38 132,4
8 323,8
34 280,7
11 609,5

92 346,4

Հավելված N 1
Աղյուսակ N 2.3
«Արցախի Հանրապետության 2019 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

145 157,1

«ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ» ՊՈԱԿ
«Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ
«Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հադրութի շրջանի վարչակազմ
«Հադրութի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ
«Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Մարտունու շրջանի վարչակազմ
«Մարտունու մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ
«Ճարտարի Սևակ Ղուկասյանի անվան մարզամշակութային պալատ»
ՊՈԱԿ

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ
«Շահումյանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Շուշիի շրջանի վարչակազմ
«Շուշիի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

62 547,4
82 609,7

22 314,2
22 314,2

21 437,8
21 437,8

28 707,1
28 707,1

60 752,4
37 718,5
23 033,9

23 137,2
23 137,2

48 984,6
48 984,6

350 490,4
Հավելված N 1
Աղյուսակ N 2.4

«Արցախի Հանրապետության 2019 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

126 549,8

«Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական
դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ
«Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն» ՊՈԱԿ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

91 136,8
35 413,0

126 549,8

Հավելված N 1
Աղյուսակ N 2.5
«Արցախի Հանրապետության 2019 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

390 016,9

«Արցախի պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ
«Մենք ենք, մեր սարերը» երգի-պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ
«Ղարաբաղ» պետական էստրադային համույթ» ՊՈԱԿ
«Ջազ-նվագախումբ» ՊՈԱԿ
«Արցախի պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ
«Արցախի պետական կամերային նվագախումբ» ՊՈԱԿ
«Մռակած» կամերային երգչախումբ» ՊՈԱԿ

Շուշիի շրջանի վարչակազմ
«Շուշիի «Վարանդա» մանկապատանեկան պետական երգչախումբ»
ՊՈԱԿ

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
«Քաշաթաղի «Բերձոր» ժողգործիքների համույթ» ՊՈԱԿ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

70 139,9
58 059,9
33 177,2
35 275,7
84 752,3
56 874,6
51 737,3

4 565,2
4 565,2

21 573,3
21 573,3

416 155,4
Հավելված N 1
Աղյուսակ N 3.1

«Արցախի Հանրապետության 2019 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

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան
«Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Ստեփանակերտի թիվ 3 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Ստեփանակերտի թիվ 4 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Ստեփանակերտի թիվ 5 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Ստեփանակերտի թիվ 6 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ
«Խաչենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Խնապատի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Ակնաղբյուրի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

Գումարը
(հազար
դրամով)

350 565,5
55 801,0
133 878,9
50 626,2
40 186,6
35 549,6
34 523,2

119 255,5
9 196,5
14 905,7
8 517,1

«Այգեստանի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Ավետարանոցի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Իվանյանի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Նորագյուղի մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

Հադրութի շրջանի վարչակազմ
«Ազոխի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Դրախտիկի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Առաքելի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Հադրութի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ
«Մարտակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Հաթերքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Մատաղիսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Առաջաձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Մեծ շենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Վանքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Չափարի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

16 913,0
17 650,5
18 092,7
33 980,0

72 074,6
9 483,8
11 317,7
11 833,7
39 439,4

176 573,0
51 552,9
33 263,0
9 701,0
9 355,3
10 562,0
44 873,8
17 265,0

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

249 021,5

«Մարտունու թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Մարտունու Մոնթե Մելքոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ»
ՊՈԱԿ
«Բերդաշենի Սիմոն Սողոմոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ»
ՊՈԱԿ
«Ճարտարի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Ճարտարի Էմանուել դը Լաբառի անվան թիվ 2 պետական
մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Սոսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Մաճկալաշենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Կարմիր Շուկայի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Գիշու պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

36 416,6

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

16 901,2

«Եղեգնուտի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

Շուշիի շրջանի վարչակազմ
«Քարին տակի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Շուշիի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
«Բերձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Մոշաթաղի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ
«Կովսականի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

67 328,8
19 330,7
26 817,0
31 311,0
16 407,1
9 313,0
25 080,0
17 017,3
16 901,2

64 609,6
12 004,7
52 604,9

69 417,2
42 601,3
9 714,6
17 101,3

1 118 418,1

Հավելված N 1
Աղյուսակ N 3.2
«Արցախի Հանրապետության 2019 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

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն
«Ստեփանակերտի Վ.Ջհանգիրյանի անվան N 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան
«Ստեփանակերտի Խ.Աբովյանի անվան N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
«Ստեփանակերտի Ա.Ղուլյանի անվան N 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
«Ստեփանակերտի Ա.Գրիբոյեդովի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց»
ՊՈԱԿ
«Ստեփանակերտի Մ.Մաշտոցի անվան N 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
«Ստեփանակերտի Հ.Բալասանյանի անվան N 5 հիմնական դպրոց»
ՊՈԱԿ
«Ստեփանակերտի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
«Ստեփանակերտի Ե.Չարենցի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
«Ստեփանակերտի Ա.Սախարովի անվան N 8 միջնակարգ հոսքային
դպրոց» ՊՈԱԿ
«Ստեփանակերտի Հ.Թումանյանի անվան N 9 հիմնական դպրոց»
ՊՈԱԿ
«Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի անվան N 10 հիմնական դպրոց»
ՊՈԱԿ
«Ստեփանակերտի N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

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

Հադրութի շրջանի վարչակազմ
«Հադրութի Մ.Մանվելյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ
«Մարտակերտի Վ.Բալայանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Մարտունու շրջանի վարչակազմ
«Մարտունու Ն.Ստեփանյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ
«Ճարտարի Ազատամարտիկների անվան N 1 միջնակարգ դպրոց»
ՊՈԱԿ

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ
«Քարվաճառի Վ.Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Շուշիի շրջանի վարչակազմ
«Շուշիի Խ.Աբովյանի անվան միջնակարգ հոսքային դպրոց» ՊՈԱԿ

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
«Բերձորի Վ.Թեքեյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ
«Բերձորի Վ.Զատիկյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Գումարը
(հազար
դրամով)

157 571,7
157 571,7

1 592 772,4
257 914,2
194 930,4
138 142,7
55 010,9
99 448,8
97 846,1
204 447,2
170 870,3
125 087,1
196 622,1
52 452,6

102 414,4
102 414,4

138 843,5
138 843,5

110 997,0
110 997,0

219 476,4
138 888,0
80 588,4

82 486,4
82 486,4

138 509,6
138 509,6

127 988,0
69 737,3
58 250,7

2 671 059,4

Հավելված N 1
Աղյուսակ N 3.3
«Արցախի Հանրապետության 2019 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 տնօրինություններին»
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

1 295 308,5

«Ասկերանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1 295 308,5

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

987 223,3

«Հադրութի շրջանի հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

987 223,3

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

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

1 489 620,7
1 489 620,7

1 484 712,3

«Մարտունու շրջանի հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1 484 712,3

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

467 397,5

«Շահումյանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

Շուշիի շրջանի վարչակազմ
«Շուշիի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների
տնօրինություն» ՊՈԱԿ

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
«Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

467 397,5

150 742,7
150 742,7
1 423 293,5
1 423 293,5

7 298 298,5
Հավելված N 1
Աղյուսակ N 3.4

«Արցախի Հանրապետության 2019 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
Գումարը
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական
(հազար
անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները
դրամով)

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն
«Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ
«Մարտունու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ
«Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան» հիմնադրամ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

327 312,9
133 896,9
81 495,6
111 920,4

327 312,9
Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.5
«Արցախի Հանրապետության 2019 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
Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական
անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը
(հազար
դրամով)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

108 904,9

«Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն»
ՊՈԱԿ

108 904,9

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

22 885,9

«Ասկերանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

22 885,9

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

19 033,7

«Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ
«Մարտակերտի Ս. Հացպանյանի անվան մանկապատանեկան
ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Մարտունու շրջանի վարչակազմ
«Մարտունու մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն»
ՊՈԱԿ

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ
«Շահումյանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն»
ՊՈԱԿ

Շուշիի շրջանի վարչակազմ
«Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

19 033,7

23 250,0
23 250,0

18 766,5
18 766,5

5 575,3
5 575,3

26 638,5
26 638,5

225 054,8
Հավելված N 1
Աղյուսակ N 3.6

«Արցախի Հանրապետության 2019 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

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ
«Ասկերանի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ
«Աստղաշենի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

Հադրութի շրջանի վարչակազմ
«Հադրութի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ
«Տողի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ
«Մարտակերտի Ա.Հեքիմյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

Գումարը
(հազար
դրամով)

70 841,8
37 909,60
32 932,2

50 964,0
20 400,00
30 564,00

59 434,4
28 768,3

«Վանքի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

Մարտունու շրջանի վարչակազմ
«Մարտունու Ա.Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ
«Ճարտարի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

Շուշիի շրջանի վարչակազմ
«Շուշիի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
«Բերձորի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

30 666,1

78 284,3
42 759,2
35 525,1

52 685,5
52 685,5

39 182,3
39 182,3

351 392,3

Հավելված N 1
Աղյուսակ N 3.7
«Արցախի Հանրապետության 2019 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

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն
«Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ
«Ասկերանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

Հադրութի շրջանի վարչակազմ
«Հադրութի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ
«Մարտակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

Մարտունու շրջանի վարչակազմ
«Մարտունու մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ
«Շահումյանի «Խաչեն» մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

Գումարը
(հազար
դրամով)

36 608,7
36 608,7

15 636,8
15 636,8

15 875,6
15 875,6

20 758,6
20 758,6

43 449,4
43 449,4

11 081,1
11 081,1

14 018,3

«Շուշիի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

14 018,3

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

17 881,1

«Բերձորի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

17 881,1

175 309,6

Հավելված N 1
Աղյուսակ N 4
«Արցախի Հանրապետության 2019 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

306 239,9

«Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ
«Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ
«Հադրութի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ
«Մարտակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ
«Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ
«Շահումյանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ
«Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ
«Քաշաթաղի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

19 347,0
50 726,8
36 881,0
55 346,3
54 675,3
16 804,0
15 746,2
56 713,3

306 239,9
Հավելված N 2

Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեից
համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով
նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը
Անվանումը
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ստեփանակերտի քաղաքային համայնք
Ասկերանի շրջանի համայնքներ
Հադրութի շրջանի համայնքներ
Մարտակերտի շրջանի համայնքներ
Մարտունու շրջանի համայնքներ
Շահումյանի շրջանի համայնքներ
Շուշիի շրջանի համայնքներ
Քաշաթաղի շրջանի համայնքներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Գումարը
(հազար դրամով)
1 316 633,5
166 237,6
194 031,9
254 204,4
144 075,8
122 291,9
51 016,1
284 234,8
2 532 726,0
Հավելված N 3

Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի հավելուրդի
օգտագործման ուղղությունները` ըստ առանձին տարրերի
Պետական բյուջեի հավելուրդի օգտագործման
ուղղությունները ու դրանց տարրերի անվանումները
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում`
Փոխառու զուտ միջոցներ
այդ թվում`
Վարկերի և փոխատվությունների ստացում
Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում

Գումարը
(հազար դրամով)
(1 136 473, 7)
(1 136 473, 7)
21 926 253,6
(23 062 727,3)

Հավելված N 4
Աղյուսակ N 1
Ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման,
փոփոխման, վերաձևապերպման) պարտադիր վճարների` 2019 թվականի համար սահմանված չափերը

Հ/Հ

1.

2.

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի
տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Թույլտվության Թույլտվության գործողուտրամադրման թյան ժամկետի երկարապարտադիր
ձգման, փոփոխման,
վճարի չափը
վերաձևակերպման
(դրամ)
պարտադիր վճարի չափը

Ռադիոռելեային կապի գծեր

0

GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն,
մեկ հատված

175 000

0

Ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն,
մեկ հատված

20 000

0

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

105 000

0

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

10 500

0

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

2 625 000

0

Անլար հասանելիության լայնաշերտ ցանցեր
(բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ մասով
նշված ցանցի տեսակների)
- Ստեփանակերտ քաղաքի համար
- Արցախի Հանրապետության մեկ շրջանի
համար
- անլար ամրակցված հեռախոսացանց (կոդի
բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

3.

4.

5.

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

266 000

0

25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

283 000

0

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

4 100 000

0

անկախ կայանների քանակից

140 000

0

Բջջային կապի ցանցեր (շարժական կապի
գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր
հեռահաղորդակցության շարժական
համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման
բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA)
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
Արցախի Հանրապետության համար
Արբանյակային կապի երկրային կայաններ
(ամրակցված, շարժական)

Հավելված N 4
Աղյուսակ N 2
Ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների` 2019 թվականի համար սահմանված չափերը

Հ/Հ

1.

2.

Հաշվարկման միավորը

Ռադիոհաճախականության
օգտագործման
վճարի չափը
(դրամ)

GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

35 000

Ռադիոռելեային կապի գիծ
Անլար հասանելիության լայնաշերտ ցանցեր
(բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ մասով նշված
ցանցի տեսակների)

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

20 000

- Ստեփանակերտ քաղաքի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

80 500

- Արցախի Հանրապետության մեկ շրջանի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

12 100

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

8 750

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Ռադիոռելեային կապի գծեր

- անլար ամրակցված հեռախոսացանց
(կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)
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

4.

Բջջային կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ
համակարգ` GSM, համընդհանուր
հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ
(լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS
(WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

5.

Արցախի Հանրապետության համար
Արբանյակային կապի երկրային կայաններ
(ամրակցված, շարժական)

25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

140 000

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի
անկախ կայանների քանակից, մեկ
ռադիոհաճախականություն

13 060 000
35 000

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

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

Հիմք ընդունելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և
«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածի 5-րդ մասը՝ ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի
13-ի «Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը հաստատելու մասին»
ՆԿ-9-Ն կարգադրության հավելվածը լրացնել հետևյալ քաղաքացիական
ծառայության պաշտոնի անձնագրով`
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության պարգևների և կոչումների բաժնի առաջին կարգի մասնագետի
պաշտոնի անձնագիր N 58»ֈ
2. Սույն կարգադրությունն
հրապարակման պահիցֈ

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2018թ. դեկտեմբերի 22
Ստեփանակերտ
ՆԿ-9-Ն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
21 դեկտեմբերի 2018թ.

N 1058-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի հուլիսի 31-ի N 378 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի,
համայնքի
վարչական
սահմաններում
գտնվող
համայնքային
սեփականություն
հանդիսացող
գյուղատնտեսական
նպատակային
նշանակության 0,1 հեկտար վարելահողը փոխադրել բնակավայրերի
նպատակային նշանակության՝ բնակելի կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
21 դեկտեմբերի 2018թ.

N 1059-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի հուլիսի 31-ի N 378 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի,
համայնքի
վարչական
սահմաններում
գտնվող
համայնքային
սեփականություն
հանդիսացող
գյուղատնտեսական
նպատակային
նշանակության 0,315 հեկտար վարելահողը փոխադրել բնակավայրերի
նպատակային նշանակության՝ բնակելի կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
21 դեկտեմբերի 2018թ.

N 1060-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի հունիսի 27-ի N 351 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Իվանյան գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող՝ «Բալայան հայր և որդիներ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության սեփականություն
հանդիսացող, բնակավայրերի նպատակային նշանակության 0,2 հեկտար
բնակելի կառուցապատման հողերը փոխադրել արդյունաբերության,
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության՝
արդյունաբերական օբյեկտների հողերի:
2. Առաջարկել Իվանյանի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝ ապահովել
հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա
կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային
արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
21 դեկտեմբերի 2018թ.

N 1061-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 633 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վարդաձորի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն
հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 0,077 հեկտար
անտառը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ բնակելի
կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
22 դեկտեմբերի 2018թ.

N 1065-Ն
ք.Ստեփանակերտ

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

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

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1065-Ն որոշման

Դաս

Խումբ

Բաժին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամ)

10
4
1
03

06

07

13

7
1
01

11
1

Ցուցանիշների փոփոխությունը
Բյուջետային ծախսերի գործառական
(ավելացումները նշված են դրական
դասակարգման բաժինների, խմբերի
նշանով, իսկ նվազեցումները`
և դասերի, ֆինանսավորվող
փակագծերում)
ծրագրերի և վերջիններս
Առաջին Առաջին
իրականացնող մարմինների
Ինն
եռամ- կիսամՏարի
անվանումները
ամիս
սյակ
յակ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
(24800.0)
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտանիքի անդամներ և զավակներ
(22300.0)
Ընտանիքի անդամներ և զավակներ
(22300.0)
Պետական նպաստներ
(18000.0)
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
(18000.0)
նախարարություն
Դրամական (նյութական) օգնություն
սոցիալապես անապահով
2500.0
քաղաքացիներին և ընտանիքներին
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
2500.0
նախարարություն
ԱՀ-ում ծնելիության խթանում
18000.0
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
18000.0
նախարարություն
Ամուսնության միանվագ նպաստի
(24800.0)
տրամադրում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
(24800.0)
նախարարություն
Սոցիալական հատուկ արտոնու(2500.0)
թյուններ (այլ դասերին չպատկանող)
Սոցիալական հատուկ արտոնու(2500.0)
թյուններ (այլ դասերին չպատկանող)
Վերաբնակիչների և փախստականների սոցիալական խնդիրների
(2500.0)
լուծման միջոցառումներ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
(2500.0)
նախարարություն
Հիմնական բաժիններին չդասվող
24800.0
ծախսեր
24800.0
Պետական բյուջեի և համայնքների
-

պահուստային ֆոնդեր
1

Պետական բյուջեի պահուստային
ֆոնդ
01

Պետական բյուջեի պահուստային
ֆոնդ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն

-

-

-

24800.0

-

-

-

24800.0

-

-

-

24800.0

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
25 դեկտեմբերի 2018թ.

N 1079-Ն
ք.Ստեփանակերտ

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

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

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1079-Ն որոշման

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

Դաս

Խումբ

Բաժին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամ)
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և
սարքավորումներ
Դեղագործական ապրանքներ
Կենտրոնացված կարգով
դեղորայքի ձեռքբերում
ԱՀ առողջապահության
նախարարություն
Բժշկական սարքեր և
սարքավորումներ
Կենտրոնացված կարգով
բժշկական սարքավորումների և
պարագաների ձեռքբերում
ԱՀ առողջապահության
նախարարություն
Առողջապահության (այլ դասերին
չպատկանող)
Առողջապահական հարակից
ծառայություններ և ծրագրեր
Հանրապետությունից դուրս
բուժման ուղեգրված հիվանդների
ծախսերի փոխհատուցում
ԱՀ առողջապահության
նախարարություն
Փորձի փոխանակման նպատակով
հրավիրված և ուղեգրված
մասնագետներին տրամադրվող
փոխհատուցում
ԱՀ առողջապահության
նախարարություն
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Սոցիալական պաշտպանություն
(այլ դասերին չպատկանող)
Սոցիալական պաշտպանությանը
տրամադրվող օժանդակ ծառայու-

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին Առաջին
Ինն
եռամ- կիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ

13500.0
(6000.0)
(1000.0)
(1000.0)
(1000.0)
(5000.0)
(5000.0)
(5000.0)
19500.0
19500.0
22500.0
22500.0

(3000.0)

(3000.0)
(13500.0)
(13500.0)
(13500.0)

08

թյուններ (այլ դասերին
չպատկանող)
Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող
բժշկին ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում
ԱՀ առողջապահության
նախարարություն

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

(13500.0)
(13500.0)

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
25 դեկտեմբերի 2018թ.

N 1080-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 20-Ի N 170-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
մարտի 20-ի ««Արցախանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու
մասին» N 170-Ն որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ`
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1080-Ն որոշման
«Հավելված Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2018 թվականի
մարտի 20-ի N170-Ն որոշման
ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«ԱՐՑԱԽԱՆՏԱՌ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ

(հազար դրամ)
անվանումները
Մուտքեր
ՏԱՐԵՍԿԶԲԻ ԱԶԱՏ ՄՆԱՑՈՐԴԸ
ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Ելքեր
Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ՝ ԸՆԴԱՄԵՆԸ
1.ՊԵՏԱԿԱՆ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ
ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ՝
ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում՝
1.1 Աշխատանքի վարձատրություն
-Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ
- Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և
հատուկ վճարներ
2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ
ԲԵՐՈՒՄ
2.1 Շարունակական ծախսեր
-էներգետիկ ծառայություններ
-Կոմունալ ծառայություններ
-Կապի ծառայություններ
-Ապահովագրական ծախսեր
-Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն
2.2 Գործուղումների և շրջագայության ծախսեր
-Ներքին գործուղումներ
2.3 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռք
բերում
-Վարչական ծառայություններ
-Համակարգչային ծառայություններ
-Տեղեկատվական ծառայություններ
-Ներկայացուցչական ծախսեր
2.4 Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռք
բերում
-Մասնագիտական ծառայություններ
2.5 Ընթացիկ նորոգում և պահպանում
(ծառայություններ և նյութեր)
-Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում
և պահպանում
2.6 Նյութեր (ապրանքներ)

հոդված

տարի

x

9 220,0
299 444,1
308 664,1

x

250 797,7

x

184 643,0

x
411100

184 643,0
180 243,0

411200

4 400,0

x

16 062,2

421200
421300
421400
421500
421600
x
422100

5 126,2
1 600,0
80,0
812,2
234,0
2 400,0
400,0
400,0

x

1 820,0

423100
423200
423400
423700

90,0
630,0
1 000,0
100,0

x

6,0

424100

6,0

x

1 180,0

425200

1 180,0

x

7 530,0

-Գրասենյակային նյութեր և հագուստ
-Տրանսպորտային նյութեր
-Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր
-Հատուկ նպատակային այլ նյութեր
3. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ
3.1 Հարկեր,պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք
կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ
-Այլ հարկեր
-Պարտադիր վճարներ
3.2 Այլ ծախսեր
-Այլ ծախսեր
Բ. ՈՉ-ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ
1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
-Վարչական սարքավորումներ
-Աճեցվող ակտիվներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ԱԶԱՏ ՄՆԱՑՈՐԴ

426100
426400
426700
426900
x

450,0
6 000,0
200,0
880,0
50 092,5

x

1 930,0

482200
482300
x
486100
x
x
512200
513100
x

280,0
1 650,0
48 162,5
48 162,5
3 500,0
3 500,0
2 000,0
1 500,0
254 297,7
54 366,4

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

:»:

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/0177/02/18
Նախագահող դատավոր`
Դատավորներ`

Քաղաքացիակա գործ ԸԻԴ/0177/02/18

Լ.Ավանեսյան
Մ.Ավանեսյան
Ն.Գրիգորյան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ
ք.Ստեփանակերտ

19-ին դեկտեմբերի 2018թ.

Արցախի Հանրապետության Գերագույն
Գերագույն դատարան)` վճռաբեկության կարգով.

դատարանը

նախագահությամբ` դատավոր՝
մասնակցությամբ` դատավորներ՝

(այսուհետ`

Հ. Խաչատրյանի
Հ. Աբրահամյանի
Ա.Աբրահամյանի
Գ. Գրիգորյանի
Կ. Ղարայանի

քննության առնելով ըստ հայցի Արցախի ներդրումային հիմնադրամի
ընդդեմ «Կանանցից հեռու» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության՝ 35.615.790,2 ՀՀ դրամ, 26.01.2018թ. մինչև պարտավորության
փաստացի կատարումը՝ պայմանագրով նախատեսված տոկոսները և
տույժերը բռնագանձելու, ինչպես նաև բռնագանձումը գրավադրված գույքի
վրա տարածելու պահանջների վերաբերյալ ԸԻԴ/0177/02/18 քաղաքացիական
գործով Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի
սեպտեմբերի 20-ի որոշման դեմ պատասխանող Ն.Բաղդասարովայի բերած
վճռաբեկ բողոքը
ՊԱՐԶԵՑ
1. Գործի դատավարական նախապատմությունը
2018 թվականի հունվարի 29-ին դիմելով Արցախի Հանրապետության
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ՝ Առաջին
ատյանի
դատարան)
ընդդեմ
«Կանանցից
հեռու»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ, նաև՝ Պատասխանող),
Արցախի ներդրումային հիմնադրամը (այսուհետ, նաև՝ Հիմնադրամ), ի դեմս
գլխավոր տնօրեն Ա.Միրզոյանի, խնդրել է հօգուտ Հիմնադրամի բռնագանձել
35.615.790,2 (երեսունհինգ միլիոն վեց հարյուր տասնհինգ հազար յոթ հարյուր
իննսուն ամբողջ երկու տասնորդական) ՀՀ դրամ և չվճարված փոխառության

գումարի նկատմամբ, սկսած 2018 թվականի հունվարի 26-ից մինչև
պարտավորության փաստացի մարումը, հաշվարկել և գանձել ըստ
համապատասխան ժամանակահատվածների համար ՀՀ կենտրոնական
բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքների չափով
տոկոսները, ինչպես նաև ժամկետանց փոխառության գումարի և
տոկոսագումարի գծով տույժերը՝ յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար
0.1%-ի չափով և տուգանք՝ չվճարված գումարի 10%-ի չափով՝ ժամկետանց 30
(երեսուն) օրվա համար: Միաժամանակ, խնդրել է գանձումը տարածել
գրավադրված՝ ԱՀ Ստեփանակերտ քաղաքի Ազատամարտիկների փողոցի
թիվ 30 շենքի թիվ 14 հասցեում գտնվող, բնակարանի վրա:
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի հունվարի 31-ի որոշմամբ
հայցադիմումն ընդունվել է, հարուցվել քաղաքացիական գործ և նշանակվել
դատական քննության:
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի հունվարի 31-ի որոշմամբ
հայցագնի չափով արգելանք է դրվել Պատասխանողին սեփականության
իրավունքով պատկանող գույքի կամ դրամական միջոցների վրա:
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի մայիսի 07-ի որոշմամբ
Նաիրուհի Դորիկի Բաղդասարովան և Սերգեյ Դորիկի Բաղդասարովը
ներգրավվել են որպես վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջներ
չներկայացնող երրորդ անձինք՝ պատասխանողի կողմում:
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի մայիսի 25-ի որոշմամբ՝
Ստեփանակերտ քաղաքի Ազատամարտիկներ փողոցի 30/14 բնակարանի
վրա բռնագանձում տարածելու պահանջի մասով, ոչ պատշաճ պատասխանող
«Կանանցից հեռու» ՍՊ ընկերությունը փոխարինվել և գործով պատշաճ
պատասխանող է ներգրավվել Նաիրուհի Դորիկի Բաղդասարովան:
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի հուլիսի 18-ի վճռով հայցն
ամբողջությամբ բավարարվել է:
Նշված վճռի դեմ 2018 թվականի օգոստոսի 01-ին վերաքննիչ բողոք է
բերել պատասխանող Նաիրուհի Բաղդասարովայի ներկայացուցիչ Արկադի
Իսրայելյանը:
Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի օգոստոսի 22-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատական քննության:
Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ, նաև՝
Վերաքննիչ դատարան) 2018 թվականի օգոստոսի 22-ի որոշմամբ վերաքննիչ
բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատական քննության:
Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի սեպտեմբերի 20-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքը մերժվել է, Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի
հուլիսի 18-ի վճիռը թողնելով օրինական ուժի մեջ:
Նշված որոշման դեմ 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ին պատասխանող
Նաիրուհի Բաղդասարովան ներկայացրել է վճռաբեկ բողոք՝ ստորադաս
դատարանների դատական ակտերը բեկանելու և հայցապահանջը՝
գրավադրված գույքի վրա բռնագանձում տարածելու մասով, մերժելու
խնդրանքով:
Գերագույն դատարանի 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի որոշմամբ
վճռաբեկ բողոքն ընդունվել է վարույթ:
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:

2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում`
ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.
Վերաքննիչ դատարանը թույլ է տվել նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումներ: Մասնավորապես, Վերաքննիչ դատարանը
խախտել է ԱՀ Սահմանադրության 33-րդ հոդվածի, ԼՂՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 1184-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 1186-րդ
հոդվածի 1-ին մասի, 1252-րդ հոդվածի պահանջները:
Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատճառաբանել է հետևյալ
փաստարկներով.
Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանը սխալ է մեկնաբանել ԼՂՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 1253-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված
դրույթը, համաձայն որի՝ ժառանգները, ժառանգության իրավունքի
վկայագիրը ստանալուց հետո, իրենց անցած գույքի արժեքի սահմաններում
հատուցում են նույն օրենսգրքի 1251-րդ հոդվածում նշված ծախսերը: Իր
հերթին, ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1251-րդ հոդվածի 1-ին մասը
սահմանել է, որ ժառանգության հետ կապված ծախսերը հատուցվում են
համապատասխան հերթականությամբ:
Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է այն հանգամանքը,
որ քաղաքացիական օրենսդրությունը հիմնվում է իր կողմից կարգավորվող
հարաբերությունների մասնակիցների հավասարության, կամքի ինքնավարության և գույքային ինքնուրույնության, սեփականության անձեռնմխելիության,
պայմանագրի ազատության, մասնավոր գործերին որևէ մեկի կամայական
միջամտության անթույլատրելիության, քաղաքացիական իրավունքների
անարգել իրականացման անհրաժեշտության, խախտված իրավունքների
վերականգնման ապահովման, դրանց դատական պաշտպանության
սկզբունքների
վրա:
Քաղաքացիները
և
իրավաբանական
անձինք
քաղաքացիական իրավունքները ձեռք են բերում ու իրականացնում իրենց
կամքով և ի շահ իրենց:
Վկայակոչելով ԱՀ Սահմանադրության 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ԼՂՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 1184-րդ հոդվածի 1-ին
մասի, 1186-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 1252-րդ հոդվածի կարգավորումները,
բողոքաբերը նշում է, թե յուրաքանչյուր դեպքում իր ժառանգման իրավունքն
իրացնելիս ժառանգը պետք է հստակ պատկերացում ունենա ինչպես
ժառանգության զանգվածի մեջ մտնող գույքի կազմի, այնպես էլ
ժառանգատուի պարտավորությունների վերաբերյալ: Եթե ժառանգության
զանգվածի կազմը, որպես կանոն, պարզ է լինում ժառանգի համար, այլ է
իրավիճակը
ժառանգատուի
պարտավորությունների
պարագայում:
Վերջիններիս վերաբերյալ որոշակի պատկերացում ժառանգը կարող է
ունենալ միայն այն դեպքում, երբ օրենքով սահմանված ժամկետում
պարտատերերի կողմից ներկայացվեն համապատասխան պահանջներ: Նման
պայմաններում Վերաքննիչ դատարանը պետք է արձանագրեր, որ ժառանգության զանգվածի մեջ են մտնում նաև ժառանգատուի պարտավորությունները (սույն գործով ժառանգատուի պարտավորություն է համարվում
գրավի պայմանագրով սահմանված գրավատուի պարտավորությունները,
մասնավորապես իր գույքով վարկառուի պարտավորությունների համար

պատասխանատվություն կրելու պարտականությունը), և ժառանգատուի
պարտավորությունները պետք է գրանցված լինեն ժառանգության բացման
օրվանից վեցամսյա ժամկետում, որպեսզի ժառանգը ժառանգության
ընդունման ժամանակ հստակ պատկերացում ունենա ժառանգության
զանգվածի մասին և կարողանա որոշում կայացնել ժառանգությունն
ընդունելու կամ չընդունելու մասին, ուստի, եթե պարտատերերը
պարտապանի մահից հետո վեցամսյա ժամկետում պահանջ չեն
ներկայացնում պարտապանի ժառանգներին, ապա զրկվում են հետագայում
վերջիններիս պահանջ ներկայացնելու իրենց իրավունքից: Վերաքննիչ
դատարանն անտեսել է այն փաստը, որ սույն գործով պարտապան էր
հանդիսանում նաև էլմիրա Աղայանը, որը պարտատիրոջ առաջ
պատասխանատվություն էր կրում իր գույքով և, որի մահից հետո վեցամսյա
ժամկետում վերջինիս ժառանգներին որևէ պահանջ պահանջատիրոջ կողմից
չէր ներկայացվել, հետևաբար գրավի պայմանագրից բխող գրավատու էլմիրա
Աղայանի պարտավորությունները չեն գրանցվել վերջինիս ժառանգության
զանգվածի մեջ, իսկ Նաիրուհի Բաղդասարովան ժառանգությունն ընդունելիս
տեղյակ չէր ժառանգական գույքի ծանրաբեռնված լինելու մասին, հետևապես
ժառանգության ընդունման ժամանակ գրավի պայմանագրից բխող
պարտավորությունները չեն անցել վերջինիս:
Ըստ բողոքաբերի՝ վիճելի գույքի նկատմամբ գրավի իրավունքը գրանցվել
է Կադաստրի մարմնում հինգ տարի ժամկետով՝ մինչև 2015 թվականի
փետրվարի 03-ը, հետևաբար նշված ժամկետը լրանալուց հետո գրավադրված
գույքն ինքնըստինքյան դադարում է այդպիսին լինելուց, ուստի այդ գույքի
վրա բռնագանձում տարածելն իրավաչափ չէ:
Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է գրավադրված գույքի վրա
բռնագանձում տարածելու մասով բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 2018
թվականի սեպտեմբերի 20-ի որոշումը և հայցը մերժել:
3.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող
փաստերը
1. Հիմնադրամի և Պատասխանողի միջև 2010 թվականի փետրվարի 03-ին
կնքված N01/086 նպատակային փոխառության պայմանագրի համաձայն՝
Հիմնադրամը Պատասխանողին, ի դեմս տնօրեն էլմիրա Աղայանի, տրամադրել է 9.000.000 (ինը միլիոն) ՀՀ դրամ փոխառություն՝ 8 տոկոս տարեկան
տոկոսադրույքով, մինչև 2015 թվականի փետրվարի 03-ը մարման պայմանով:
2. Փոխառության պարտավորության կատարումն ապահովելու
նպատակով Հիմնադրամի, Պատասխանողի և Էլմիրա Աղայանի միջև կնքվել է
գրավի պայմանագիր, ըստ որի գրավ է դրվել էլմիրա Ալեքսանդրի Աղայանին
սեփականության իրավունքով պատկանող ԱՀ Ստեփանակերտ քաղաքի
Ազատամարտիկների փողոցի թիվ 30 շենքի թիվ 14 հասցեում գտնվող 103.43
քմ ընդհանուր մակերեսով բնակարանը:
3. Պատասխանողը չի կատարել Հիմնադրամի հանդեպ ստանձնած իր
պարտավորությունը՝ մարել փոխառության գումարի և տոկոսների գծով
վճարման ենթակա գումարները:
4. էլմիրա Ալեքսանդրի Աղայանը մահացել է 2016 թվականի մայիսի 04-ին
և նրա մահից հետո գրավադրված բնակարանը՝ ըստ օրենքի ժառանգության

իրավունքի վկայագրի հիման վրա անցել է Նաիրուհի Դորիկի
Բաղդասարովային:
5. Հիմնադրամի հանդեպ Պատասխանողի ունեցած պարտքը 2018
թվականի հունվարի 26-ի դրությամբ կազմել է 35.615.790,2 ՀՀ դրամ:
6. Հիմնադրամը երբևէ ժառանգության բացման վայրի նոտարին կամ
Նաիրուհի Դորիկի Բաղդասարովային որևէ պարտավորության կատարման
վերաբերյալ պահանջ չի ներկայացրել:
4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն քաղաքացիական
գործի շրջանակներում քննարկվում է երկու պահանջ՝ չկատարված
պարտավորության արդյունքում հաշվարկված գումարը Պատասխանողից
բռնագանձելու և բռնագանձումը գրավադրված բնակարանի վրա տարածելու
վերաբերյալ: Ընդ որում, Պատասխանողից գումար բռնագանձելու վերաբերյալ
ստորադաս դատարանների դիրքորոշումները բողոքարկման առարկա չեն
դարձել: Այդ պատճառով Գերագույն դատարանն անդրադառնում է միայն
բռնագանձումը գրավադրված բնակարանի վրա տարածելու իրավակարգավորումների վերաբերյալ ստորադաս դատարանների կատարած մեկնաբանման
իրավաչափությանը և արձանագրում հետևյալը.
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 226-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
գրավի իրավունքը (այսուհետ` գրավը) գրավատուի գույքի նկատմամբ
գրավառուի գույքային իրավունքն է, որը միաժամանակ միջոց է գրավառուի
հանդեպ պարտապանի ունեցած դրամական կամ այլ պարտավորության
կատարման ապահովման համար:
Հոդվածի սահմանումից բխում է, որ գրավի իրավունքը, ըստ էության, այլ
անձի գույքի նկատմամբ ունեցած այնպիսի իրավունք է, որի շնորհիվ
գրավառուն հնարավորություն ունի պարտապանի կողմից պարտավորությունը չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքի արժեքից բավարարելու իր
պահանջները: Այսինքն` ի վերջո գրավի նպատակը գրավառուի՝ գրավով
ապահովված պարտավորությունը չկատարելու դեպքում գրավ դրված գույքի
արժեքից բավարարում ստանալն է:
Գերագույն դատարանն արձանագրելով, որ գրավառուի համար գրավը
հանդիսանում է որոշակի պայմանների համակցության առկայության
պարագայում՝ գույքային բավարարում ստանալու իրավունք, անհրաժեշտ է
գտնում ամրագրել, որ այդ իրավունքին համապատասխանում է գրավատուի
համարժեք պարտականությունը՝ գրավով ապահովված պարտավորության
չկատարման դեպքում իր սեփականության ներքո գտնվող գույքից գրավառուի
պահանջների բավարարում տրամադրելու առումով: Այս համատեքստում,
սույն քաղաքացիական գործի շրջանակներում գրավը պետք է դիտարկել
երկու առումներով՝ գրավառուի համար՝ որպես իրավունք և գրավատուի
համար՝ որպես պարտավորություն:
Ինչ վերաբերում է գրավից բխող իրավունքների և պարտականությունների իրավական ճակատագրին՝ կախված գրավատուի մահվան փաստի հետ,
Գերագույն դատարանն արձանագրում է հետևյալը.
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
գրավ դրված գույքը հատուցմամբ կամ անհատույց օտարելիս կամ

համապարփակ իրավահաջորդության կարգով այդ գույքի նկատմամբ
գրավատուի սեփականության իրավունքն այլ անձի անցնելիս գրավի
իրավունքը պահպանում է իր ուժը:
Նույն մասի երկրորդ պարբերության համաձայն՝ գրավատուի իրավահաջորդը զբաղեցնում է գրավատուի տեղը և կրում նրա բոլոր պարտականությունները, եթե այլ բան նախատեսված չէ գրավառուի հետ համաձայնությամբ:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1193-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ժառանգության դեպքում մահացածի գույքը (ժառանգությունը)
անփոփոխ վիճակում, որպես միասնական ամբողջություն, անցնում է այլ
անձանց (համապարփակ իրավահաջորդություն), եթե այլ բան նախատեսված
չէ նույն օրենսգրքի կանոններով:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ օրենսդիրը սահմանել է
գրավի իրավունքի պահպանման հնարավորությունն անգամ այն դեպքում,
երբ գրավ դրված գույքի տիտղոսն անցնում է այլ անձի՝ համապարփակ
իրավահաջորդության կարգով: Դրանից բխում է, որ պահպանվում են նաև
գրավառուի բոլոր պարտավորությունները և գրավառուի իրավահաջորդը՝
ժառանգը, ipso jure (օրենքի ուժով), զբաղեցնում է նրա տեղը:
Նշվածը, իր հերթին, ենթադրում է, որ գրավով ապահովված
պարտավորությունը չկատարվելու դեպքում գրավատուն պահպանում է գրավ
դրված գույքից բավարարում ստանալու իրավունքը: Սակայն գաղտնիք չէ, որ
իրավունքն ինքնին, առանց շահագրգիռ անձի կողմից այն իրացնելու իրական
հնարավորության, դրա իրավատիրոջ համար որևէ արժեք չի ներկայացնում:
Ուստի, անհրաժեշտ է բացահայտել ժառանգին՝ ժառանգատուի պարտավորությունների համար պահանջ ներկայացնելու և դրանով իսկ՝ գրավառուի
իրավունքներն իրացնելու օրենսդրական կարգավորումները:
Այսպես՝ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1195-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝
ժառանգության զանգվածի մեջ է մտնում ժառանգության բացման օրը
ժառանգատուին պատկանող գույքը՝ ներառյալ դրամը, արժեթղթերը,
գույքային իրավունքները և պարտականությունները:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1252-րդ հոդվածի համաձայն`
պարտատերերն իրավունք ունեն ժառանգության բացման օրվանից վեց
ամսվա ընթացքում ներկայացնել իրենց պահանջները: Պահանջները, մինչև
ժառանգների կողմից ժառանգության իրավունքի վկայագիր ստանալը, կարող
են ներկայացվել ժառանգությունն ընդունած ժառանգին կամ կտակակատարին, իսկ նշված անձանց բացակայության դեպքում` ժառանգության բացման
վայրի նոտարին:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1253-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն` ժառանգները, ժառանգության իրավունքի վկայագիրը ստանալուց
հետո, իրենց անցած գույքի արժեքի սահմաններում հատուցում են նույն
օրենսգրքի 1251-րդ հոդվածում նշված ծախսերը: Իսկ նույն օրենսգրքի 1251-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետն այդ ծախսերի մեջ ներառել է նաև
ժառանգատուի պարտավորությունների (պարտքի) հատուցումը:
Գերագույն դատարանը համակարգային վերլուծության ենթարկելով
վերը նշված հոդվածներով նախատեսված կարգավորումները, արձանագրում
է, որ ժառանգության իրավունքի վկայագիր ստանալուց հետո ժառանգը
ժառանգատուի պարտքերով պարտատերերի առջև իրեն անցած գույքի
սահմաններում կարող է կրել պարտավորություններ, եթե ժառանգության

բացումից վեցամսյա ժամկետում պարտատերերի կողմից իրեն պահանջ է
ներկայացվելֈ Պահանջների ներկայացման համար սահմանված վեցամսյա
ժամկետի ավարտից հետո ներկայացված պահանջները ենթակա չեն
բավարարման, քանի որ մինչև ժառանգության իրավունքի վկայագիր
ստանալը պահանջի ներկայացման դեպքում միայն ժառանգը կարող էր
որոշել ժառանգությունն ընդունելու նպատակահարմարությունը: Ընդ որում,
օրենսդիրը հնարավորություն է ընձեռել ժառանգատուի պարտատերերին
ժառանգության բացման օրվանից վեց ամսվա ընթացքում մինչև ժառանգների
կողմից ժառանգության իրավունքի վկայագիր ստանալն իրենց պահանջները
ներկայացնել նախ հետևյալ անձանց՝ ժառանգությունն ընդունած ժառանգին
կամ կտակակատարին, ապա միայն նշված անձանց բացակայության
դեպքում` ժառանգության բացման վայրի նոտարին:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ԼՂՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի 1252-րդ հոդվածի 1-ին մասով օրենսդրի կողմից ժառանգատուի
պարտատերերի համար պահանջներ ներկայացնելու վերջնաժամկետ սահմանելն ինքնանպատակ չէ. այն կոչված է ապահովելու քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների կայունությունը և որոշակիությունը` պայմանավորված ժառանգման իրավահարաբերությունների առանձնահատկություններով:
Ընդունելով ժանագությունը` ժառանգը ոչ միայն ձեռք է բերում
համապատասխան իրավունքներ, այլ նաև պարտավորություն է ստանձնում
իրեն անցած գույքի արժեքի սահմաններում պատասխանատվություն կրել
ժառանգատուի պարտավորությունների համար: Հետևաբար յուրաքանչյուր
դեպքում իր ժառանգման իրավունքն իրացնելիս ժառանգը պետք է հստակ
պատկերացում ունենա ինչպես ժառանգության զանգվածի մեջ մտնող գույքի
կազմի, այնպես էլ ժառանգատուի պարտավորությունների վերաբերյալ: Եթե
ժառանգության զանգվածի կազմը, որպես կանոն, պարզ է լինում ժառանգի
համար, այլ է իրավիճակը ժառանգատուի պարտավորությունների
պարագայում: Վերջիններիս վերաբերյալ որոշակի պատկերացում ժառանգը
կարող է ունենալ միայն այն դեպքում, երբ օրենքով սահմանված ժամկետում
պարտատերերի կողմից ներկայացվեն համապատասխան պահանջներ: Նման
պայմաններում, օրենսդիրը, ժառանգատուի պարտատերերի համար
սահմանելով պահանջների ներկայացման վերջնաժամկետ, ըստ էության,
նախադրյալներ է ապահովել ժառանգի համար ժառանգության զանգվածի մեջ
մտնող գույքի և ժառանգատուի պարտավորությունների հաշվառմամբ
որոշելու իր՝ ժառանգման իրավունքի իրացման հարցը:
Ընդ որում, Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ ԼՂՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 1251-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետը
դասվում է իրավադադարեցնող ժամկետների շարքին, ինչը նշանակում է, որ
այդ ժամկետի բացթողումը հանգեցնում է պարտատիրոջ իրավունքի կորստի:
Գործնականում չի բացառվում, որ ժառանգությունը բացվելուց հետո
ժառանգատուի պարտատերը կարող է որոշակի տևական ժամանակ
օբյեկտիվորեն չիմանալ պարտապանի մահվան մասին: Մինչդեռ, ինչպես ԼՂՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 1251-րդ հոդվածը, այնպես էլ ժառանգության հետ
կապված ծախսերը հատուցելուն վերաբերող մյուս իրավանորմերն այդ
կապակցությամբ որևէ բացառություն չեն նախատեսում: Ավելին, ԼՂՀ
օրենսդրությունը, ի տարբերություն ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքով
կարգավորվող որոշակի իրավահարաբերությունների, մասնավորապես` ԼՂՀ

քաղաքացիական օրենսգրքի 342-րդ հոդվածի (Հայցային վաղեմության
ժամկետը վերականգնելը) և 1237-րդ հոդվածի 2-րդ մասի (Ժառանգությունն
ընդունելը սահմանված ժամկետի ավարտից հետո) կարգավորումների, չի
նախատեսում նաև համապատասխան անձի մահվան մասին տեղյակ չլինելու
հիմքով պահանջատիրոջ կողմից ժառանգներին պահանջ ներկայացնելու
ժամկետը բաց թողնելու պատճառը հարգելի համարելու և (կամ) այդ
ժամկետը վերականգնելու հնարավորություն:
Ելնելով վերոգրյալից` Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ
օրենսդիրը նախատեսելով հանդերձ գրավի առարկայի համապարփակ
իրավահաջորդության կարգով ժառանգին փոխանցվելու դեպքում գրավառուի
իրավունքների պահպանման հնարավորությունը, սահմանել է նաև հատուկ
կանոն այդ իրավունքն իրացնելու վերաբերյալ, այն է՝ ժառանգության բացման
պահից վեցամսյա ժամկետում ժառանգին կամ ժառանգության բացման վայրի
նոտարին դիմելու հրամայական: Նշված ժամկետում իր իրավունքներին
հետևողական չլինելու պարագայում գրավառուն կարող է ակնկալել միայն՝
օրենքի ուժով գրավատու հանդիսացող ժառանգի կողմից պարտավորության
կամավոր կատարումը:
Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտնում արձանագրել նաև, որ
օրենսդրությամբ նախատեսված վեցամսյա ժամկետը հանգեցնում է ոչ թե
սուբյեկտիվ իրավունքի առկայության կամ այն պահանջատիրոջը
(գրավառուին) պատկանելու ենթադրության հերքման, այլ այդ իրավունքն
իրացնելու, և հետևաբար՝ այն դատական կարգով պաշտպանելու
անհնարինության: Ընդ որում՝ այդ ժամկետը վիճելի սուբյեկտիվ իրավունքի
համար ինքնին չունի իրավադադարեցնող նշանակություն: Այդ դեպքում,
սակայն, խախտված իրավունքը շարունակում է պահպանել իր գոյությունը՝
jus nudum (մերկ իրավունք)-ի ձևով:
Սույն վեճի նկատմամբ վերոնշյալ մեկնաբանությունների կիրառումը.
Սույն գործի փաստերի համաձայն՝ Հիմնադրամի և Պատասխանողի միջև
2010 թվականի փետրվարի 03-ին կնքված N01/086 նպատակային
փոխառության պայմանագրի համաձայն՝ Հիմնադրամը Պատասխանողին, ի
դեմս տնօրեն Էլմիրա Աղայանի, տրամադրել է 9.000.000 (ինը միլիոն) ՀՀ դրամ
փոխառություն՝ 8 տոկոս տարեկան տոկոսադրույքով, մինչև 2015 թվականի
փետրվարի 03-ը մարման պայմանով: Փոխառության պարտավորության
կատարումն ապահովելու նպատակով Հիմնադրամի, Պատասխանողի և
Էլմիրա Աղայանի միջև կնքվել է գրավի պայմանագիր, ըստ որի գրավ է դրվել
Էլմիրա Ալեքսանդրի Աղայանին սեփականության իրավունքով պատկանող
ԱՀ Ստեփանակերտ քաղաքի Ազատամարտիկների փողոցի թիվ 30 շենքի թիվ
14 հասցեում գտնվող 103.43 քմ ընդհանուր մակերեսով բնակարանը:
Պատասխանողը չի կատարել Հիմնադրամի հանդեպ ստանձնած իր
պարտավորությունը՝ մարել փոխառության գումարի և տոկոսների գծով
վճարման ենթակա գումարները և Հիմնադրամի մոտ ծագել է գրավադրված
գույքի հաշվին իր պահանջի բավարարում ստանալու իրավունքը:
Էլմիրա Ալեքսանդրի Աղայանը մահացել է 2016 թվականի մայիսի 04-ին և
նրա մահից հետո գրավադրված բնակարանը՝ ըստ օրենքի ժառանգության
իրավունքի վկայագրի հիման վրա անցել է Նաիրուհի Դորիկի Բաղդասարովային: Վերջինիս կամ ժառանգության բացման վայրի նոտարին Հիմնադրամը
որևէ պարտավորության կատարման վերաբերյալ պահանջ չի ներկայացրել:

Նշվածներից բխում է, որ Հիմնադրամի և Էլմիրա Աղայանի միջև առկա
իրավահարաբերությունը կրել է կազմի փոփոխություն և Էլմիրա Աղայանի
մահից հետո, որպես գրավատու է հանդիսանում ժառանգությունն ընդունած
ժառանգ Նաիրուհի Բաղդասարովան:
Վերաքննիչ դատարանը, իրավացիորեն արձանագրելով, որ գրավի
իրավունքը և դրան համապատասխան գրավատուի պարտավորությունն
իրավահաջորդության կարգով փոխանցվել են և պահպանվել, սխալ եզրահանգման է եկել գրավառուի իրավունքի իրացման օրենսդրական կարգավորումների մեկնաբանման հարցում, քանի որ Նաիրուհի Բաղդասարովային
կամ ժառանգության բացման վայրի նոտարին օրենսդրությամբ սահմանված
վեցամսյա ժամկետում պահանջ ներկայացված չլինելու պայմաններում
Հիմնադրամը զրկվել է պարտավորության հարկադիր կատարում պահանջելու իրավունքից, ինչպիսի պարագայում ժառանգության կարգով Նաիրուհի
Բաղդասարովային անցած բնակարանի վրա բռնագանձում տարածելու
պահանջի մասով Հիմնադրամի հայցադիմումը ենթակա էր մերժման:
Նշվածների հաշվառմամբ Գերագույն դատարանը հիմնավոր է համարում
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1252-րդ հոդվածի առերևույթ խախտում թույլ
տրված լինելու վերաբերյալ վճռաբեկ բողոքի հիմքը:
Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Վճռաբեկ
դատարանը դիտում է բավարար` ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի ուժով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը
բեկանելու համարֈ
Միաժամանակ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն գործով
անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված` ստորադաս դատարանի
դատական ակտը մասնակիորեն բեկանելու և փոփոխելու, այն է՝
հայցադիմումը՝ բռնագանձումը գրավադրված գույքի վրա տարածելու մասով
մերժելու, Գերագույն դատարանի լիազորությունը հետևյալ հիմնավորմամբ.
«Մարդու
իրավունքների
և
հիմնարար
ազատությունների
պաշտպանության
մասին»
եվրոպական
կոնվենցիայի
(այսուհետ`
Կոնվենցիա) 6-րդ հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի ողջամիտ
ժամկետում իր գործի քննության իրավունքֈ Սույն քաղաքացիական գործով
վեճի լուծումն էական նշանակություն ունի գործին մասնակցող անձանց
համարֈ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ գործը ողջամիտ ժամկետում
քննելը հանդիսանում է Կոնվենցիայի վերոգրյալ հոդվածով ամրագրված`
անձի արդար դատաքննության իրավունքի տարրֈ Հետևաբար գործի
անհարկի ձգձգումները վտանգ են պարունակում նշված իրավունքի
խախտման տեսանկյունիցֈ Տվյալ դեպքում Գերագույն դատարանի կողմից
ստորադաս
դատարանի
դատական
ակտը
փոփոխելը
բխում
է
արդարադատության արդյունավետության շահերից, քանի որ սույն գործով
վերջնական դատական ակտ կայացնելու համար նոր հանգամանք
հաստատելու անհրաժեշտությունը բացակայում էֈ
Դատական ակտը փոփոխելիս Գերագույն դատարանը հիմք է ընդունում
սույն որոշման պատճառաբանությունները, ինչպես նաև գործի նոր քննության
անհրաժեշտության բացակայությունըֈ

5.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի
համաձայն` դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և
փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում
զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ
կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին,
2-րդ, 3-րդ մասերի համաձայն` դատական ծախսերը գործին մասնակցող
անձանց միջև բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին
համամասնորեն, գործին մասնակցող անձանց միջև դատական ծախսերի
բաշխման մասին համաձայնության դեպքում դատարանը վճիռ է կայացնում
դրան համապատասխան, վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ
կապված դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում
են նույն հոդվածի կանոններին համապատասխան:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայացված վճռաբեկ բողոքը
ենթակա է բավարարման, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ վերաքննիչ և
վճռաբեկ բողոք բերելու համար Նաիրուհի Դորիկի Բաղդասարովայի կողմից
վճարված պետական տուրքի գծով դատական ծախսերի հատուցման
պարտավորությունը պետք է դնել Հիմնադրամի վրա:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով և 256-րդ
հոդվածի 1-ին մասով` Գերագույն դատարանը
ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարելֈ Բեկանել ԱՀ ընդհանուր իրավասության
առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի հուլիսի 18-ի վճիռն օրինական
ուժի մեջ թողնելու վերաբերյալ ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի
սեպտեմբերի 20-ի որոշումը և այն փոփոխել. Արցախի ներդրումային
հիմնադրամի հայցը՝ բռնագանձումը գրավադրված գույքի վրա տարածելու
պահանջի մասով, մերժելֈ
2. Արցախի ներդրումային հիմնադրամից հօգուտ Նաիրուհի Դորիկի
Բաղդասարովայի բռնագանձել 30.000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամ` որպես
վճարված պետական տուրքի փոխհատուցման գումարֈ
3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից,
վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկմանֈ
ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝

ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն

Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
Քրեական նյութ ԸԻԴ/0007/11/18
Նախագահող դատավոր`
Դատավորներ`

Քրեական նյութ ԸԻԴ /0007/11/18

Ն. Գրիգորյան
Մ. Ավանեսյան
Կ. Սաղյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ք.Ստեփանակերտ

20-ին դեկտեմբերի 2018թ.

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան)`վճռաբեկության կարգով.
նախագահությամբ` դատավոր
մասնակցությամբ` դատավորներ

քարտուղարությամբ՝
մասնակցությամբ՝
դատախազ՝
դիմող՝
դիմողի ներկայացուցիչ՝

Հ. Աբրահամյանի
Ի. Կարապետյանի
Ա. Աբրահամյանի
Գ. Գրիգորյանի
Կ. Ղարայանի
Վ. Հակոբյանի
Զ.Օսիպյանի
Ռ.Ստեփանյանի
Ռ.Մարտիրոսյանի

դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ բողոքի դիմող Ռովշան Բենիկի
Ստեփանյանի՝ «Քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին» որոշումը
վերացնելու վերաբերյալ ԸԻԴ/0007/11/18 քրեական նյութով Արցախի
Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի հոկտեմբերի 30-ի
որոշման դեմ Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Ա.Մոսիյանի
վճռաբեկ բողոքը,
ՊԱՐԶԵՑ
1.Գործի դատավարական նախապատմությունը
2018 թվականի մարտի 12-ին Ռովշան Բենիկի Ստեփանյանը /այսուհետ,
նաև՝ Դիմող/ Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազին հաղորդում
է ներկայացրել այն մասին, որ 2018 թվականի մարտի 5-ին կամ 6-ին Արցախի
Հանրապետության ոստիկանության Հադրութի շրջբաժնի աշխատակիցներ
Զորիկ Սահակյանը և Ռուսլան Բաղդասարյանն իրեն պարտադրել են
խոստովանել 2016 թվականի ապրիլ ամսին Գագիկ Օհանյանին պատկանող
անասունները Սամվել Բաբայանի հետ գողանալու հանգամանքը և
վերականգնել պատճառված վնասը, որից հետո Ֆիզուլիի շրջանի «Քյուրդեր»
կոչվող տեղամասում փայտյա մահակով ծեծի են ենթարկել իրեն, մտցրել

«Նիվա» մակնիշի ավտոմեքենայի բեռնախցիկը և հասցրել բազմաթիվ
հայհոյանքներ:
Նախապատրաստված նյութերով Արցախի Հանրապետության գլխավոր
դատախազության հատուկ քննչական բաժնի ՀԿԳ ավագ քննիչ Գ.Ամիրյանի
/այսուհետ՝ Քննիչ/ 2018 թվականի մայիսի 10-ի որոշմամբ քրեական գործի
հարուցումը մերժվել է՝ հանցակազմի բացակայության հիմքով: Որոշմամբ
արձանագրվել է, որ «ստուգմամբ չի հաստատվել ԱՀ ոստիկանության
Հադրութի շրջբաժնի աշխատակիցներ Ռուսլան Սերոյի Բաղդասարյանի և
Զորիկ Կամոյի Սահակյանի կողմից Տումի գյուղի բնակիչ Ռովշան Բենիկի
Ստեփանյանին ծեծի ենթարկելու հանգամանքը, այլ ընդհակառակը, պարզվել
է, որ Ռովշան Ստեփանյանն ու Սամվել Բաբայանն են կատարել Գագիկ
Օհանյանին պատկանող չորս գլուխ խոշոր եղջերավոր անասունների
գողությունը, որի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործն ուղարկվել է
դատարան, ըստ էության քննելու համար, ուստի սույն նյութերով քրեական
գործի հարուցումն անհրաժեշտ է մերժել, նրանց արարքում ԱՀ քրեական
օրենսգրքի 323-րդ հոդվածով նախատեսված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու հանցակազմի հատկանիշների բացակայության հիմքով»:
Քննիչի նշված որոշումը Ռ.Ստեփանյանը 2018 թվականի հունիսի 29-ին
բողոքարկել է Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, խնդրելով
վերացնել որոշումը և նյութերն ուղարկել լրացուցիչ քննության:
Արցախի
Հանրապետության
գլխավոր
դատախազի
տեղակալ
Ս.Յու.Ստեփանյանի 2018 թվականի հուլիսի 5-ի որոշմամբ բողոքը մերժվել է:
2018 թվականի հուլիսի 20-ին Ռովշան Բենիկի Ստեփանյանը բողոք է
ներկայացրել Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության
առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ` Առաջին ատյանի դատարան)՝
խնդրելով կայացնել դատական ակտ՝ Արցախի Հանրապետության գլխավոր
դատախազության հատուկ քննչական բաժնի ՀԿԳ ավագ քննիչ Գ.Ամիրյանի
2018 թվականի մայիսի 10-ի՝ քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին
որոշումը վերացնելու և անձի իրավունքների ու ազատությունների խախտումը վերացնելու՝ վարույթն իրականացնող մարմնի պարտականության
մասին:
Առաջին ատյանի դատարանի (դատավոր՝ Դ.Ավանեսյան) 2018 թվականի
սեպտեմբերի 14-ի որոշմամբ Ռ.Ստեփանյանի բողոքը բավարարվել է
մասնակիորեն, և Ռ.Ստեփանյանի հաղորդման շուրջ նախապատրաստված
նյութերով Քննիչի 2018 թվականի մայիսի 10-ի՝ քրեական գործի հարուցումը
մերժելու մասին որոշումը վերացվել է:
2018 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Արցախի Հանրապետության գլխավոր
դատախազության դատախազ Դ.Գաբրիելյանն Առաջին ատյանի դատարանի
2018 թվականի սեպտեմբերի 14-ի որոշման դեմ ներկայացրել է վերաքննիչ
բողոք:
Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ`
Վերաքննիչ դատարան) 2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ, և Առաջին ատյանի դատարանի
որոշման վերանայումը՝ վճռաբեկության կանոններով նշանակվել 2018
թվականի հոկտեմբերի 15-ի դատական նիստում:

Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի հոկտեմբերի 30-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքը մերժվել է, Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի
սեպտեմբերի 14-ի որոշումը թողնվել օրինական ուժի մեջ:
Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի հոկտեմբերի 30-ի որոշման դեմ
2018 թվականի նոյեմբերի 13-ին Արցախի Հանրապետության գլխավոր
դատախազ Ա.Մոսիյանը բերել է վճռաբեկ բողոք:
Գերագույն դատարանի 2018 թվականի դեկտեմբերի 4-ի որոշմամբ
վճռաբեկ բողոքն ընդունվել է վարույթ:
Դատավարության մասնակիցների կողմից վճռաբեկ բողոքի պատասխան
չի ներկայացվել:
2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Վճռաբեկ բողոքը բերվել է ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 424րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքով /դատական
սխալը՝ նյութական կամ դատավարական իրավունքի այնպիսի խախտումը,
որը կարող էր ազդել գործի ելքի վրա/:
Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի և հիմնավորումների
սահմաններում.
Ըստ բողոքաբերի՝ դատարանների կողմից չի պահպանվել Արցախի
Հանրապետության Սահմանադրության 6-րդ հոդվածով և ԼՂՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված օրինականության սկզբունքը, դատարաններն անդրադարձել են հարցերի այնպիսի
շրջանակի, որոնք գտնվում են բացառապես քրեական հետապնդման մարմնի
իրավասության ներքո: Դատարանները խախտել են ԼՂՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 191-րդ, 193-րդ, 196-րդ, 301-րդ, 370-րդ և 416-րդ
հոդվածների պահանջները, չեն կիրառել ԼՂՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի պահանջները և ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 323-րդ
հոդվածով
նախատեսված
հանցակազմի
ակնհայտ
բացակայության
պայմաններում որոշում է կայացվել քրեական գործ հարուցելը մերժելու
մասին որոշումը վերացնելու վերաբերյալ: Վերաքննիչ դատարանի 2018
թվականի հոկտեմբերի 30-ի որոշումը պատճառաբանված չէ, անհիմն ու
անօրինական է և կայացվել է նյութական և դատավարական իրավունքի
խախտումներով, որոնք ազդել են գործի ելքի վրա:
Նշված պնդումը բողոքաբերը հիմնավորել է հետևյալ փաստարկներով.
ա/ Մեջբերելով ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 1-ին, 187-րդ,
191-րդ, 196-րդ, 301-րդ, 416-րդ հոդվածների բովանդակութունը, բողոքաբերը
փաստել է, որ քրեական դատավարության ընթացակարգի առանձնահատկությունները սահմանված են Սահմանադրությամբ, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, քրեական դատավարության օրենսգրքով, դատական օրենսգրքով և դրանց համապատասխան
ընդունված այլ օրենքներով, որոնք պարտադիր են մինչդատական վարույթն
իրականացնող մարմինների համար:
Հանցագործությունների մասին հաղորդումների քննարկման դատավարական ընթացակարգը սահմանող հիշյալ նորմերից բխում է, որ քրեական գործ
հարուցելու համար հանցագործության մասին հաղորդումը բավարար չէ,
անհրաժեշտ է նաև քրեական օրենսգրքով արգելված որևէ արարքի
վերաբերյալ օբյեկտիվ տվյալների առկայությունը, ընդ որում, քրեական գործ

հարուցելու հիմքի բավարար լինելը պարզելու համար դատավարական
օրենսդրությունը հանցագործության մասին հաղորդումը քննարկող մարմնին
հնարավորություն է տվել կատարելու քրեական դատավարության օրենսգրքի
191-րդ հոդվածով նախատեսված դատավարական գործողությունները: Եթե
դրանց կատարման արդյունքում ի հայտ է գալիս հիշյալ օրենսգրքի 35-րդ
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված՝ քրեական վարույթը բացառող հանգամանքներից որևէ մեկը, ապա հաղորդումն ընթացքավորողը պարտավոր է
որոշում ընդունել քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին: Բողոքարկվող
նյութերով Քննիչը, ստանալով հանցագործության մասին հաղորդումը, անհապաղ ձեռնարկել է ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված միջոցառումները՝ մասնավորապես, նույն օրը նշանակել է դատաբժշկական փորձաքննություն, այնուհետև բացատրություններ վերցրել Ռ.Ստեփանյանից, վերջինիս դիմումի և բացատրության մեջ նշված բոլոր անձանցից՝
ենթադրյալ բռնություն կատարած ոստիկանության աշխատակիցներ Զ.Սահակյանից և Ռ.Բաղդասարյանից ու Ռ.Ստեփանյանի նշած ականատես
անձանցից՝ Ս.Բաբայանից և Գ.Օհանյանից: Ընդ որում, ինչպես նշված
բացատրություններով, այնպես էլ դատաբժշկական փորձագետի 13.03.2018թ.
եզրակացությամբ հերքվել է ոստիկանության աշխատակիցներ Զ.Սահակյանի
և Ռ.Բաղդասարյանի կողմից դիմող Ռ.Ստեփանյանի նկատմամբ բռնություն
գործադրելու փաստը:
Մինչդեռ, ինչպես Առաջին ատյանի դատարանը, այնպես էլ Վերաքննիչ
դատարանը սխալ են մեկնաբանել ԼՂՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 191-րդ հոդվածով նախատեսված «քրեական գործ հարուցելու
հիմքի բավարարություն» հասկացությունը և կայացրել անհիմն ու
անօրինական դատական ակտ:
բ/ Ըստ բողոքի՝ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի,
301-րդ հոդվածի 4-րդ մասի բովանդակությունից հետևում է, որ մինչդատական վարույթի՝ մասնավորապես քրեական գործի հարուցման փուլի նկատմամբ իրականացվող դատական վերահսկողության շրջանակներում դատարանն իրավասու է ստուգման ենթարկել միայն քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշման օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը:
Բողոքի հեղինակի պնդմամբ՝ Առաջին ատյանի դատարանն ակնհայտորեն
դուրս է եկել ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված
իր լիազորությունների շրջանակից և քրեական գործ հարուցելը մերժելու
մասին որոշման դեմ բերված բողոքի քննության շրջանակում կատարել է
գործողություններ, որոնք ըստ իրենց բնույթի և ուղղվածության հատուկ են
մինչդատական վարույթին և կրել են ենթադրյալ հանցագործության դեպքը
վերստին քննության ենթարկելու, քրեական գործի հարուցման փուլը
լրացնելու բնույթ: Առաջին ատյանի դատարանը տարբեր անձանցից վերցրել է
բացատրություններ, որոնք Վերաքննիչ դատարանը դիտարկել է որպես
դատարանի հետևությունը հավաստող փաստարկներ:
գ/ Բողոքաբերը, վկայակոչելով «Միջազգային պայմանագրերի մասին» ԼՂՀ
օրենքի 5-րդ հոդվածը, 41-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 24-րդ, 35-րդ հոդվածները,
փաստել է, որ Վերաքննիչ դատարանը դատախազության բողոքը մերժելիս
հիմնականում ղեկավարվել է «Խոշտանգումների և դաժան, անմարդկային
կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի այլ
ձևերի դեմ» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի դրույթներով, մինչդեռ նշված կոնվենցիան՝

որպես միջազգային պայմանագիր, Արցախի Հանրապետությունում չի
գործում, այսինքն, դատարանը կիրառել է մի միջազգային պայմանագիր, որը
կիրառման ենթակա չէր:
դ/ Ըստ բողոքի՝ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի
7-րդ մասից, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի /այսուհետ նաև՝
Կոնվենցիա/ 3-րդ հոդվածից, Եվրոպական դատարանի նախադեպային
որոշումներից բխում է, որ եթե անձն անում է վստահելի հայտարարություն
այն մասին, որ ինքն ի խախտումն 3-րդ հոդվածի, ենթարկվել է խոշտանգման
ոստիկանի կամ նման այլ պետական պաշտոնատար անձի կողմից, ապա այդ
դրույթը Կոնվենցիայի 1-ին հոդվածով ամրագրված «իրենց իրավասության
ներքո գտնվող յուրաքանչյուրի համար Կոնվենցիայով սահմանված իրավունքների և ազատությունների ապահովում» պետությունների ընդհանուր
պարտականության հետ միասին ենթադրում է արդյունավետ պաշտոնական
քննության առկայություն ի թիվս այլ աղբյուրների:
Բողոքի հեղինակը փաստել է, որ դատավարության օրենսդրությունը չի
սահմանել ենթադրյալ հանցագործության դեպքի քննության պատշաճության
գնահատման չափանիշները՝ կախված դատավարական փուլերից:
Ե՛վ Առաջին ատյանի, և՛Վերաքննիչ դատարանները չեն արձանագրել, թե
Քննիչի կողմից կոնկրետ ինչպիսի գործողություններ չեն կատարվել կամ
որոնք են ստուգման անարդյունավետությունը և ոչ պաշտոնական լինելը
հիմնավորող փաստարկները: Քրեական գործի հարուցումը մերժված
նյութերով քննիչի կողմից պատշաճ ջանասիրություն էր ցուցաբերվել
Ռ.Ստեփանյանի հաղորդման լիարժեք քննարկման ուղղությամբ: Այդ
ընթացքում վերջինս հայտնել էր նաև ենթադրյալ դեպքին ականատես անձանց
տվյալները, որոնցից նույնպես վերցվել են բացատրություններ: Շ.Աբաղյանի և
Ա.Մոսիյանի վերաբերյալ Ռ.Ստեփանյանը հայտնել է միայն դատարանում,
Քննիչին նրանց մասին տեղեկություններ չէր տրամադրել, հետևաբար Քննիչի
որոշման դեմ բողոք պետք է բերվեր ու քննարկվեր ոչ թե ընդհանուր, այլ նոր
երևան եկած հանգամանքներով դատավարական ակտի բողոքարկման
կանոններով: Մինչդեռ Առաջին ատյանի դատարանը խախտել է մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության իրականացման
կարգը սահմանող ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 301-րդ
հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված պահանջը և քրեական գործ հարուցելը
մերժելու մասին որոշման դեմ բերված բողոքի քննության ընթացքում որոշման
և դրա հիմքում դրված փաստական տվյալները համադրելու փոխարեն
կատարել է լրացուցիչ տվյալներ ձեռք բերելուն ողղված գործողություններ,
իսկ Վերաքննիչ դատարանը հիշյալ խախտման արդյունքում ձեռք բերված
տվյալները դիտարկել է որպես Քննիչի կողմից կատարված դատավարական
ստուգման ոչ բավարար լինելը հավաստող փաստարկ:
Այսպիսով, դատարանները խախտել են ԼՂՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 370-րդ հոդվածով նախատեսված՝ դատական ակտի հիմնավորված
ու պատճառաբանված լինելու դատավարական պահանջը:
ե/ Բողոքի հեղինակը, մեջբերելով ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի
բովանդակությունը, նշել է, որ քրեական օրենսգրքում «խոշտանգում»
հանցակազմը ներառված է «Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված
հանցագործություններ» գլխում, իսկ եթե այդ արարքը կատարվել է

պաշտոնատար անձի կողմից՝ իր լիազորությունների անցմամբ, ապա նման
արարքը ենթակա է իրավական գնահատման ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 323-րդ
հոդվածով նախատեսված հանցակազմի շրջանակում: Ռովշան Ստեփանյանի
կողմից ներկայացված հաղորդման բովանդակությունը բավարար չէր քրեական օրենսգրքով նախատեսված որևէ հանցագործության հատկանիշների
առերևույթ առկայությունը փաստելու համար: Ավելին՝ քրեական գործի
հարուցման փուլում ձեռք բերված տվյալները վկայել են Զ.Սահակյանի և
Ռ.Բաղդասարյանի արարքում ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 323-րդ հոդվածով
նախատեսված հանցակազմի բացակայության մասին:
Վերաքննիչ դատարանի որոշումից հետևում է, որ «Ռ.Ստեփանյանի
հաղորդումը բովանդակում էր բավականին լուրջ տեղեկություններ առերևույթ
խոշտանգման կամ այլ դաժան կամ վատ վերաբերմունքի հանցագործության
հատկանիշների առկայության մասին», մինչդեռ ինքնին նման հանցակազմ
ԼՂՀ քրեական օրենսգրքում բացակայում է: Դատարանների որոշումներից
հետևում է, որ պաշտոնատար անձանց կողմից անձի նկատմամբ բռնություն
գործադրելու ցանկացած հաղորդման առկայությունը բավարար և պարտադիր
է քրեական գործ հարուցելու համար /առանց քրեական գործ հարուցելու
հիմքերի բավարար լինելը պարզելու/, մինչդեռ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսդրությունը քրեական գործ հարուցելու համար առիթից բացի
պարտադիր է համարում նաև բավարար հիմքի առկայությունը: Ստորադաս
դատարանների հիշյալ դիրքորոշումը կարող է հիմք ծառայել օրենքին հակասող նոր պրակտիկայի ձևավորման համար, ինչն իրավական պետությունում
անթույլատրելի է:
զ/ Ըստ բողոքի՝ դատարանում բողոքի քննության մասնակից չեն դարձվել
Զ.Սահակյանը և Ռ.Բաղդասարյանը, մինչդեռ Ռ.Ստեփանյանի բողոքը
վերաբերվում էր նաև նրանց իրավունքներին և օրինական շահերին, դրանով
դատարանը թույլ է տվել ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 416-րդ
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված քրեադատավարական օրենքի էական
խախտում, որը դատական ակտը բեկանելու հիմք է և Կոնվենցիայի 6-րդ
հոդվածով նախատեսված՝ Զ. Սահակյանի և Ռ.Բաղդասարյանի արդար
դատաքննության իրավունքի խախտում:
է/ Դատարանն առանց Զ.Սահակյանի և Ռ.Բաղդասարյանի իրավունքներն
ու շահերը հաշվի առնելու որոշում է կայացրել վերջիններիս նկատմամբ
քրեական մեղադրանք ներկայացնելու, այսինքն՝ քրեական վարույթ սկսելու
անհրաժեշտության մասին /հաշվի առնելով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքում «քրեական մեղադրանք»
հասկացության ընկալումը/:
Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը բողոքաբերը հիմնավորել է
հետևյալով. 1/ Քննելով Ռ.Ստեփանյանի բողոքը, ինչպես նաև Առաջին
ատյանի դատարանի որոշման դեմ բերված վերաքննիչ բողոքը,
դատարաններն անդրադարձել են հարցերի այնպիսի շրջանակի, որոնք
գտնվում են բացառապես քրեական հետապնդման մարմնի իրավասության
ներքո, առերևույթ թույլ են տվել դատական սխալներ՝ նյութական և
դատավարական իրավունքների նորմերի խախտումներ, որոնք ազդել են
գործի ելքի վրա, ինչն Առաջին ատյանի դատարանի և Վերաքննիչ դատարանի
որոշումները բեկանելու հիմք է:

2/ Գերագույն դատարանը, իրացնելով օրենքի միատեսակ կիրառության
ապահովման իր սահմանադրական գործառույթը, որոշման կայացման միջոցով, կապահովի միատեսակ դատական պրակտիկա հանցագործությունների
վերաբերյալ հաղորդման քննարկման ընթացքում ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 193-րդ և 196-րդ հոդվածների կիրառության և մինչդատական
վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության իրականացման
ընթացքում դատարանի հայեցողական լիազորությունների սահմանների
իրավական հարցերի կապակցությամբ: Միաժամանակ, բողոքարկվող
դատական ակտի կապակցությամբ առկա է իրավունքի զարգացման խնդիր:
Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է վճռաբեկ բողոքն ընդունել
վարույթ, բեկանել ԸԻԴ/0007/11/18 քրեական նյութով Վերաքննիչ դատարանի՝
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի սեպտեմբերի 14-ի որոշումն
օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին 2018 թվականի հոկտեմբերի 30-ի
որոշումը և կայացնել նոր դատական ակտ՝ հաստատելով Արցախի
Հանրապետության գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժնի
ՀԳԿ ավագ քննիչ Գ.Ս.Ամիրյանի՝ քրեական գործի հարուցումը մերժելու
մասին 2018 թվականի մայիսի 10-ի որոշման օրինականությունը՝ մերժելով
Ռովշան Ստեփանյանի բողոքը:
3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող
փաստերը
1. Առաջին ատյանի դատարանը, վերացնելով քրեական գործի հարուցումը
մերժելու մասին Քննիչի որոշումը, իր որոշումը պատճառաբանել է հետևյալ
կերպ. «Քրեական գործի հարուցման փուլում վարույթ իրականացնող
մարմինը պարզում է քրեական գործ հարուցելու առիթների և հիմքերի
առկայության կամ բացակայության փաստը: Այս փուլում հանցագործության
փաստի հաստատման և անձի մեղքի հարց չի քննարկվում: ....Այս փուլում
վարույթն իրականացնող մարմինը հաղորդման նախնական ստուգման
միջոցով
հանցագործության
հատկանիշներ
մատնանշող
բավարար
փաստական տվյալներ ձեռք բերելու դեպքում, ինչպես նաև քրեական գործի
վարույթը
բացառող
դատավարական
արգելքների
բացակայության
պայմաններում պարտավոր է հարուցել քրեական գործ, որից հետո միայն
իրականացնել
քրեադատավարական
օրենսդրությամբ
նախատեսված
բազմակողմանի և լրիվ քննություն:» Առաջին ատյանի դատարանը գտել է, որ
խախտվել են ԱՀ Սահմանադրության 26-րդ հոդվածի 1-ին մասով երաշխավորված Ռ.Ստեփանյանի իրավունքները, և որ քրեական դատավարության
այս փուլում չեն կարող քննարկվել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 323-րդ հոդվածի
2-րդ մասով նախատեսված՝ հանցագործության հաստատման և անձի կամ
անձանց մեղավորության հարցերը, այլ պետք է քննարկվեն միայն տվյալ
հանցագործության
մասին
վկայող
փաստերի
առկայության
կամ
բացակայության հարցերը:
2. Վերաքննիչ դատարանը, Առաջին ատյանի դատարանի որոշումը
թողնելով օրինական ուժի մեջ, համաձայնելով Առաջին ատյանի դատարանի
հետևություններին, փաստելով, որ «քրեական գործի հարուցումը մերժելու
մասին որոշման դեմ բերված բողոքի քննության ընթացքում դատարանի
խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի պարզի, թե վիճարկվող որոշումը
կայացվել է արդյո՞ք նյութական և դատավարական օրենսդրության պահանջ-

ներին համապատասխան և բխում է արդյո՞ք նյութերի նախապատրաստության արդյունքում ձեռք բերված փաստական տվյալներից», հանգել է այն
եզրակացության, որ Ռ.Ստեփանյանի հաղորդումից բխում է, որ «այն պարունակում է առերևույթ հանցագործության մասին վկայող տեղեկություններ:
Հետևաբար վարույթն իրականացնող իրավասու մարմինը պարտավոր էր
Օրենսգրքի իրավահարաբերության պահին գործող խմբագրությամբ 191-րդ
հոդվածով նախատեսված ժամկետներում քննարկել հաղորդումը և կայացնել
նույն օրենսգրքի 192-րդ հոդվածով նախատեսված որոշումներից մեկը»:
Վերաքննիչ դատարանը, վկայակոչելով խոշտանգման արգելքի վերաբերյալ
ԱՀ Սահմանադրության 26-րդ հոդվածը, ԼՂՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 7-րդ մասը, 1984 թվականի դեկտեմբերի 10-ին
ընդունված «Խոշտանգումների և դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի այլ ձևերի դեմ» ՄԱԿ-ի
կոնվենցիան /հոդված 1-ին, մաս 1-ին, հոդվածներ՝ 2-րդ, 12-րդ, 16-րդ/,
Եվրոպական դատարանի դիրքորոշումները, եզրակացրել է, որ նման
արարքների մասին յուրաքանչյուր տեղեկության վերաբերյալ պետք է
պաշտոնապես որոշում կայացվի՝ կապված քրեական վարույթ հարուցելու
անհրաժեշտության հետ:
Ըստ Վերաքննիչ դատարանի որոշման՝ Քննիչը քրեական գործ հարուցելու
և քրեական գործի շրջանակներում քրեադատավարական օրենսդրությամբ
իրեն վերապահված լիազորությունների առավել լայն գործիքակազմի
կիրառմամբ, թույլատրելի և վերաբերելի ապացույցներ հավաքելու ու
ստուգելու /Օրենսգրքի 113-րդ, 135-րդ, 136-րդ հոդվածներ/, դրանց
արդյունքում Հաղորդման մեջ նշված միջադեպին բազմակողմանի իրավական
գնահատական տալու /Օրենսգրքի 25-րդ, 137-րդ հոդվածներ/ փոխարեն՝
կայացրել է վիճարկվող որոշումը:
4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ վճռաբեկ բողոքը վարույթ
ընդունելը պայմանավորված է նրանով, որ ԼՂՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 39-րդ գլխով և 196-րդ հոդվածով սահմանված՝ մինչդատական
վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության իրավական կառուցակարգերի, դատարանի լիազորությունների ճիշտ մեկնաբանման հարցում
առկա է օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման խնդիր, և որ
ստորադաս դատարանների կողմից սույն քրեական նյութը քննելիս առերևույթ
թույլ է տրվել դատական սխալ, որը կարող էր ազդել գործի ելքի վրա:
Գերագույն դատարանը, վճռաբեկ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների
սահմաններում, վերանայելով Առաջին ատյանի դատարանի որոշումն
օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին Վերաքննիչ դատարանի բողոքարկվող
որոշումը, գտնում է, որ վճռաբեկ բողոքը /մինչդատական վարույթի
նկատմամբ դատական հսկողության սահմանների մասով/ հիմնավոր է և
ենթակա է բավարարման՝ հետևյալ պատճառաբանությամբ.
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու
պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի
գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ
օրենքներով:

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունք:
Նշված իրավական նորմերի մեկնաբանությունից հետևում է, որ պետական
մարմինների և պաշտոնատար անձանց լիազորությունները սահմանափակված են իրենց գործողությունները կարգավորող իրավական ակտերով, իսկ
իրենց լիազորություններն իրականացնելիս նշված մարմինները պետք է
հավասարապես հաշվի առնեն իրավահարաբերության բոլոր սուբյեկտների
իրավունքները և օրինական շահերը:
Սույն վճռաբեկ բողոքի քննության շրջանակներում Գերագույն դատարանի
առջև բարձրացված իրավական հարցը հետևյալն է. սույն քրեական նյութով
որոշումներ կայացնելիս ստորադաս դատարանները պահպանե՞լ են արդյոք
քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին Քննիչի որոշման դեմ բերված
բողոքի քննության քրեադատավարական ընթացակարգերը և հանգել ճիշտ
եզրակացության, թե վճռաբեկ բողոքի փաստարկն այն մասին, որ ինչպես
Առաջին ատյանի, այնպես էլ Վերաքննիչ դատարանները դուրս են եկել մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության իրենց լիազորությունների շրջանակներից, խախտել քրեական դատավարության այնպիսի սկզբունքները, ինչպիսին են օրինականությունը, անմեղության կանխավարկածը, գործի արդարացի քննությունը /ինչի արդյունքում թույլ են տվել
քրեական դատավարության օրենսգրքի նորմերի խախտում/, հիմնավոր է:
Այդ հարցին պատասխանելու համար Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ
է համարում պարզել քրեական դատավարության օրենսդրության խնդիրները,
գործի հարուցման փուլի առանձնահատկությունները, մինչդատական
վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության բովանդակությունը և
սահմանները:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 1-ին հոդվածի՝ «Քրեական
գործերով վարույթը կարգավորող օրենսդրությունը» վերտառությամբ 1-ին
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ քրեական դատավարության օրենսդրությամբ
սահմանված վարույթի կարգը պարտադիր է դատարանների, հետաքննության, նախաքննության և դատախազության մարմինների, ինչպես նաև
դատավարության մասնակիցների համար: Նույն օրենսգրքի՝ քրեական
դատավարության օրենսդրության խնդիրները սահմանող 2-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի համաձայն՝ քրեական դատավարություն իրականացնող մարմինները
պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցառումները, որպեսզի իրենց գործունեության արդյունքում՝ 1/ քրեական օրենսգրքերով չթույլատրված արարք
կատարած յուրաքանչյուր ոք բացահայտվի և քրեական օրենքով նախատեսված դեպքերում և սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկվի. 2/ ոչ մի անմեղ անձ հանցանքի կատարման մեջ
չկասկածվի, չմեղադրվի և չդատապարտվի. 3/ ոչ ոք անօրինական կամ առանց
անհրաժեշտության չենթարկվի դատավարական հարկադրանքի միջոցների,
պատժի, իրավունքների և ազատությունների այլ սահմանափակման:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
համաձայն՝ ոչ ոք չի կարող քրեական գործով ձերբակալվել, խուզարկվել,
կալանավորվել, դատապարտվել, ենթարկվել բերման և դատավարական հարկադրանքի այլ միջոցների, ինչպես նաև իրավունքների և ազատությունների

այլ սահմանափակումների այլ կերպ, քան օրենքով սահմանված հիմքերով և
կարգով:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
համաձայն՝ հանցանք գործելու մեջ անձի մեղավորության մասին
հետևությունը չի կարող հիմնվել ենթադրությունների վրա, այն պետք է
հաստատվի գործին վերաբերող փոխկապակցված հավաստի ապացույցների
բավարար ամբողջությամբ:
Վերոնշյալ հոդվածների վերլուծությունից հետևում է, որ քրեական
դատավարության օրենսդրության կարևորագույն խնդիրն է ոչ միայն անձի,
հասարակության և պետության պաշտպանությունը հանցագործություններից,
այլ նաև անձի և հասարակության պաշտպանությունը պետական
իշխանության ինքնիրավ գործողություններից և չարաշահումներից՝ կապված
իրական կամ ենթադրվող հանցավոր արարքի հետ: Դրանից ելնելով՝
քրեական դատավարություն իրականացնող մարմինները պարտավոր են
ձեռնարկել բոլոր միջոցառումները, որպեսզի իրենց գործունեության
արդյունքում ոչ ոք անօրինական կամ առանց անհրաժեշտության չենթարկվի
դատավարական հարկադրանքի միջոցների, պատժի, իրավունքների և
ազատությունների այլ սահմանափակման:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ
մասերի համաձայն՝ քրեական հետապնդումը, պաշտպանությունը և գործի
լուծումը տարանջատված են, դրանք իրականացնում են տարբեր մարմիններ
և անձինք: Դատարանը հանդես չի գալիս մեղադրանքի կամ պաշտպանության կողմում և արտահայտում է միայն իրավունքի շահերը:
«Դատավորների անկախությունը» վերտառությամբ ԼՂՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 40-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝
դատավորները քրեական գործերը և նյութերը լուծում են իրենց ներքին
համոզմամբ՝ ներկայացված ապացույցների պատշաճ հետազոտման հիման
վրա: Դատավորները կաշկանդված չեն գործի մինչդատական վարույթում
արված եզրահանգումներով:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ մասը
սահմանում է, որ քննիչը լիազորված է հանցագործության դեպքով նախապատրաստել նյութեր և հարուցել քրեական գործ ...: ...Քննիչը նաև իրավասու է
նույն օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան մերժել քրեական գործ
հարուցելը: Նշված հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ քննիչը, մասնավորապես,
լիազորված է մինչև քրեական գործ հարուցելը նախապատրաստվող
նյութերով կատարել դեպքի վայրի զննություն, հետազոտման համար վերցնել
նմուշներ և նշանակել փորձաքննություն, պահանջել փաստաթղթեր և նյութեր,
որոնք կարող են տեղեկություններ պարունակել դեպքի և դրան առնչվող
անձանց մասին, ...իր իրավասության սահմաններում նախապատրաստվող
նյութերով և քրեական գործով հետաքննության մարմնից տեղեկություններ
ստանալ օպերատիվ-հետախուզական գործողությունների իրականացման և
հանցագործությունների բացահայտման, ...մասին, ...:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 27-րդ հոդվածը սահմանում է,
որ հետաքննության մարմինը, քննիչը, դատախազը պարտավոր են իրենց
իրավասության սահմաններում քրեական գործ հարուցել հանցագործության
հատկանիշներ հայտնաբերելու յուրաքանչյուր դեպքում, օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցառումները ձեռնարկել հանցագործություն կատարած

անձանց և հանցագործության, ինչպես նաև դրա կատարման հանգամանքները բացահայտելու համար: ...
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում փաստել, որ քրեական գործի
հարուցման հետ կապված իրավահարաբերությունները կարգավորվում են
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 25-րդ գլխում /հոդվածներ 186198-րդ/:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 26-րդ հոդվածը բացահայտում
է քրեական գործի վարույթի հասկացությունը: Դրանք են 1/ քրեական գործի
հարուցման նախապատրաստումը, 2/ հարուցումը, 3/ քրեական հետապնդումը, 4/ հարուցված գործի և իրականացվող քրեական հետապնդման հետ
կապված բոլոր դատավարական գործողությունները և որոշումների
ընդունումը: Նույն հոդվածը ամրագրում է, որ նշված գործողությունները
կատարում են նույն օրենսգրքով սահմանված մարմինները և պաշտոնատար
անձինք՝ իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակում:
Այսպիսով, օրենսդիրը սահմանել է քրեական գործի վարույթի առանձին
փուլ՝ քրեական գործի հարուցման նախապատրաստում, որի նպատակը
քրեական գործ հարուցելու առիթ ծառայող տեղեկատվության հավաստիությունը պարզելն է, ինչպես նաև ապացույցների հայտնաբերումն է, որոնք
հաստատում են հանցագործության հատկանիշների մասին վկայող
տվյալների բավարար լինելը: Քրեական գործ հարուցելու փուլում պետք է
կիրառվեն կատարված կամ նախատեսվող հանցագործության մասին
հաղորդումը ստուգելու բոլոր միջոցները: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի անհիմն
կերպով քրեական գործ չհարուցվի, ինչը կարող է հանգեցնել դատավարական
գործողությունների, որոնք սահմանափակում են առանձին քաղաքացիների
իրավունքներն ու ազատությունները:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 186-րդ հոդվածը /«Քրեական
գործ հարուցելու պարտականությունը» վերտառությամբ/ սահմանում է, որ
քրեական գործ հարուցելու՝ սույն օրենսգրքով նախատեսված առիթների և
հիմքերի առկայության դեպքում դատախազը, քննիչը, հետաքննության մարմինը, իրենց իրավասության շրջանակներում, պարտավոր են քրեական գործ
հարուցել:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 187-րդ հոդվածը սպառիչ
սահմանում է քրեական գործ հարուցելու առիթները:
Գերագույն դատարանը փաստում է, որ հանցագործության փաստի մասին
ցանկացած տեղեկություն չէ, որ կարող է առիթ հանդիսանալ քրեական գործի
հարուցման համար:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 191-րդ հոդվածի համաձայն՝
«1. Հանցագործությունների մասին հաղորդումները պետք է քննարկվեն և
լուծվեն անհապաղ, իսկ գործ հարուցելու առիթի օրինականությունը և
հիմքերի բավարար լինելն ստուգելու անհրաժեշտության դեպքում՝ դրանց
ստացման պահից տասը օրվա ընթացքում: 2. Նշված ժամկետում կարող են
պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր, բացատրություններ, այլ նյութեր,
ինչպես նաև կարող են կատարվել դեպքի վայրի զննություն, հանցագործություն կատարելու կասկածանքի բավարար հիմքերի առկայության դեպքում
կարող են բերման և անձնական խուզարկության ենթարկվել անձինք,
հետազոտման համար վերցվել նմուշներ, նշանակվել փորձաքննություն»:

Հանցագործության մասին հաղորդման /դիմումի/ բնույթին Գերագույն
դատարանն անդրադարձել է Ս. Ղարախանյանի բողոքի վերաբերյալ ԸԻԴ
0001/11/17 քրեական նյութով կայացված իր 2017 թվականի հունիսի 27-ի
որոշմամբ, որտեղ, վերլուծելով ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
187-րդ, 188-րդ, 191-193-րդ, 196-րդ և «Դատախազության մասին» ԼՂՀ օրենքի
4-րդ, 22-րդ, 28-րդ հոդվածները, Գերագույն դատարանն արձանագրել է, որ
«...քննարկված չափանիշին համապատասխանող յուրաքանչյուր հաղորդում
առաջացնում է վարույթն իրականացնող մարմնի պարտականությունը դրա
կապակցությամբ կայացնել ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 192րդ հոդվածով նախատեսված որոշումներից մեկը»: Գերագույն դատարանը
փաստում է, որ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 192-րդ հոդվածի
համաձայն՝ հանցագործության մասին տեղեկություն ստանալու յուրաքանչյուր դեպքում ընդունվում է հետևյալ որոշումներից մեկը՝ 1/ քրեական գործ
հարուցելու մասին, 2/ քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին, 3/
հաղորդումն ըստ ենթակայության հանձնելու մասին:
Անդրադառնալով այն հարցին, թե հնարավո՞ր է արդյոք քրեական գործի
հարուցման նախապատրաստման փուլում գնահատել ձեռք բերված ապացույցների՝ քրեական գործի հարուցման /կամ հարուցումը մերժելու/ համար
բավարարության հարցը, Գերագույն դատարանն արձանագրում է հետևյալը.
Հանցագործությունների մասին հաղորդումների քննարկման փուլում
հնարավոր է հանցագործության հատկանիշների առկայության մասին
հաղորդման մեջ ոչ ստույգ տվյալների մատնանշումը: Եվ թեկուզ քրեական
գործ հարուցելը չպետք է կանխորոշի քրեական դատավարության հաջորդ
փուլերի որոշումները, իսկ դրանք կարող են լինել և´ քրեական գործի
կարճումը, և´ արդարացման դատավճիռը, այնուամենայնիվ պետք է բացառվի
անհիմն գործ հարուցելը:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 196-րդ հոդվածը սահմանում է
քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին դրույթները: Նշված հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն՝ քրեական գործ հարուցելու առիթն անօրինական լինելու
կամ հիմքերի բացակայության դեպքում դատախազը, քննիչը, հետաքննության
մարմինը որոշում են կայացնում քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին:
Վերոնշյալ իրավական նորմի վերլուծությունից հետևում է, որ քրեական
գործ հարուցելու համար բավարար չէ քրեական գործ հարուցելու առիթի
առկայությունը, անհրաժեշտ է, որպեսզի առկա լինի նաև քրեական գործի
հարուցման հիմքը: Հարկ է արձանագրել, որ քրեական դատավարության
օրենսդրությունը թվարկում է միայն քրեական գործ հարուցելու առիթները:
Քրեական գործ հարուցելու հիմքերին օրենսդիրը չի անդրադառնում: Սակայն
յուրաքանչյուր դեպքում քրեական գործի հարուցման հիմք պետք է դիտարկել
օրենքով սահմանված առիթներում տեղ գտած այն տվյալները, որոնք վկայում
են հանցագործության հատկանիշների առկայության մասին: Քրեական գործը
պետք է հարուցվի հանցագործության հատկանիշների մասին բավարար
տվյալների առկայության դեպքում: Քրեական գործի հարուցման համար
բավարար են այն տվյալները, որոնք վկայում են հանցագործության փաստի
/նրա օբյեկտիվ կողմի և օբյեկտի առկայության/ մասին: Յուրաքանչյուր
դեպքում քննիչն ինքն է որոշում քրեական գործ հարուցելու համար տվյալների
բավարար լինելը, ինչը կախված է կոնկրետ դեպքից: Նշված մոտեցումը բխում
է ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի՝ «Ապացույցների ազատ

գնահատումը» վերտառությամբ 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 137-րդ հոդվածի 2րդ մասի բովանդակությունից, համաձայն որոնց՝ դատավորը, ինչպես նաև
հետաքննության մարմինը, քննիչը, դատախազը ապացույցները գնահատում է
իրենց ներքին համոզմամբ:
Օրենսդիրը պահանջում է /ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
193-րդ հոդվածի 2-րդ մաս/, որպեսզի քրեական գործ հարուցելու մասին
որոշման մեջ նշվեն գործ հարուցելու առիթն ու հիմքը, քրեական օրենքի այն
հոդվածը, որի հատկանիշներով հարուցվում է գործը, հարուցելուց հետո
գործի հետագա ընթացքը:
Մինչդատական վարույթում անձի իրավունքների պաշտպանությունը
սահմանող նորմերը զետեղված են ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի` «Դատական վերահսկողությունը մինչդատական վարույթի նկատմամբ»
վերտառությամբ 39-րդ գլխում:
Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության խնդիրներն են` դատավարության մասնակիցների և այլ անձանց իրավունքների
և ազատությունների պաշտպանության ապահովումը, դատավարության
մասնակիցների և այլ անձանց խախտված իրավունքների և ազատությունների
վերականգնումը մինչդատական վարույթում:
Գերագույն դատարանը փաստում է, որ դատական վերահսկողության
օգնությամբ արգելքներ են դրվում դատախազի, քննիչի, հետաքննության
մարմնի կամայականությունների դեմ, պայմաններ են ստեղծվում, որպեսզի
նրանք չխախտեն քրեական դատավարության մասնակիցների իրավունքներն
ու ազատությունները մինչդատական վարույթում:
Միևնույն ժամանակ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 24-րդ
հոդվածի 4-րդ մասն ամրագրում է, որ դատարանի իրավասությունը, նրա
կողմից քրեական դատավարության իրականացման կարգը չեն կարող
կամայականորեն փոփոխվել առանձին գործերի կամ անձանց կամ որոշակի
իրավիճակի համար կամ որևէ ժամանակահատվածով:
Քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումների դեմ բերված
բողոքների դատաքննությանը նվիրված են ԼՂՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 289-րդ, 301-րդ, 196-րդ հոդվածները:
Այսպես՝ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 289-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի համաձայն` դատարանը, սույն օրենսգրքով սահմանված դեպքերում և
կարգով, քննում է հետաքննության մարմինների, քննիչի, դատախազի և
օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինների
որոշումների և գործողությունների օրինականության վերաբերյալ բողոքները:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն` հետաքննության մարմնի աշխատակցի, քննիչի, դատախազի,
օպերատիվ-հետախուզական գործողություններ իրականացնող մարմինների`
սույն օրենսգրքով նախատեսված որոշումների և գործողությունների
օրինական և հիմնավոր չլինելու դեմ բողոքները դատարան կարող են
ներկայացվել կասկածյալի, մեղադրյալի, պաշտպանի, տուժողի, քրեական
դատավարության մասնակիցների, այլ անձանց կողմից, որոնց իրավունքները
և օրինական շահերը խախտվել են այդ որոշումներով և գործողություններով,
և եթե նրանց բողոքները չեն բավարարվել դատախազի կողմից:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի 4-րդ մասը
կարգավորում է նաև տվյալ բողոքները քննելու կարգը, այն է՝ բողոքը

դատավորի կողմից միանձնյա քննվում է այն ստանալու պահից տասն օրվա
ընթացքում՝ այդ մասին տեղյակ պահելով դիմողին և վարույթն իրականացնող
մարմնին:
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ չնայած քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումների բողոքարկման ինստիտուտը զետեղված չէ «Դատական վերահսկողությունը մինչդատական վարույթի նկատմամբ» վերտառությամբ 39-րդ գլխում, այնուամենայնիվ օրենսդիրը քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումների դեմ բերված
բողոքների՝ դատարանում քննության կարգը սահմանել է նշված գլխում:
Այսպես՝ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի համաձայն՝ նույն հոդվածի 1-ին մասում նշված անձինք իրավունք ունեն
նաև դատարան բողոքարկել հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումներն ընդունելուց, քրեական գործ հարուցելուց հետաքննության մարմնի,
քննիչի և դատախազի հրաժարվելը ...:
Նույն հոդվածի 5-րդ մասը սահմանում է, որ բողոքը ճանաչելով
հիմնավորված՝ դատավորը որոշում է կայացնում անձի իրավունքների և
ազատությունների խախտումը վերացնելու՝ վարույթն իրականացնող մարմնի
պարտականության մասին: Գտնելով, որ բողոքարկված գործողությունները
կատարված են օրենքին համապատասխան, և անձի իրավունքները կամ
ազատությունները խախտված չեն, դատարանը որոշում է կայացնում բողոքը
մերժելու մասին: Իսկ «Քրեական գործի հարուցումը մերժելը» վերտառությամբ
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի 5-րդ մասը
նախատեսում է հատուկ նորմ՝ այն է՝ քրեական գործ հարուցելը մերժելու
վերաբերյալ բողոքի հիման վրա դատարանը վերացնում է բողոքարկվող
որոշումը կամ հաստատում այն: Բողոքարկվող որոշման վերացումը
պարտադիր է դարձնում դատախազի կողմից գործի հարուցումը:
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ դատական
վերահսկողության բուն իրականացումը չպետք է նպատակ հետապնդի
ղեկավարել նախնական քննությունը կամ դատախազական վերահսկողությունը: Օրենսդիրն այս փուլում չի նախատեսել որևէ այլ անձի /վկայի/
հարցաքննելու հնարավորություն, նոր ապացույցի ձեռք բերում: Այսինքն,
նկատի ունենալով այս փուլի /դատական վերահսկողության/ խնդիրները,
դատարանը չպիտի փոխարինի նախաքննության /հետաքննության/ մարմնին
և ձգտի նոր ապացույց ձեռք բերել: Մինչդատական վարույթի նկատմամբ
դատական վերահսկողության փուլում դատարանի խնդիրն է պարզել, թե
վիճարկվող որոշումը կայացվել է արդյո՞ք նյութական և դատավարական
օրենսդրության պահանջներին համապատասխան և բխում է արդյո՞ք
նյութերի նախապատրաստության արդյունքում ձեռք բերված փաստական
տվյալներից:
Քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշման բեկանման հիմք
կարող են հանդիսանալ մինչդատական ստուգման ոչ լրիվությունը և
միակողմանիությունը, քրեական և քրեադատավարական օրենքների ոչ ճիշտ
կիրառումը: Դատարանի որոշման մեջ չի թույլատրվում ապացույցների
գնահատում: Միայն կարող է հղում կատարվել դրանց հակասությանը, եթե
նախապատրաստման փուլում Քննիչի կողմից ստուգումը ոչ լրիվ է
իրականացվել:

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ քրեական գործի
հարուցումը մերժելու մասին որոշումը վերացնելու վերաբերյալ դատարանի
որոշման մեջ անձի մեղավորության կանխորոշումը հակասում է անմեղության կանխավարկածին:
Այսպիսով, Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ
քրեական գործ հարուցելու վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորումից
հետևում է, որ եթե նյութերի նախապատրաստման ընթացքում ձեռք են
բերվում
այնպիսի
փաստական
տվյալներ,
որոնք
չեն
վկայում
հանցագործության հատկանիշների առկայության մասին կամ վկայում են
գործի վարույթը բացառող դատավարական արգելքների մասին, ապա
վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է որոշում կայացնի քրեական գործի
հարուցումը մերժելու մասին:
Ինչպես հետևում է ԱՀ դատախազության՝ Ռ.Ստեփանյանի դիմումի
փաստով համար 15/04-ՀՀԳ/1-18 մերժված նյութերից՝ Քննիչը նյութերի
նախապատրաստման ընթացքում նշանակել է դատաբժշկական փորձաքննություն, որի եզրակացության համաձայն՝ Ռ.Ստեփանյանի մոտ մարմնական
վնասվածքների օբյեկտիվ հատկանիշներ չեն հայտնաբերվել: Նյութերից
հետևում է նաև, որ հարցաքննվել են Ռ.Ստեփանյանի հաղորդման և
բացատրությունների մեջ նշված անձինք, որոնք հերքել են ծեծի ենթարկելուն
իրենց ականատես լինելու հանգամանքը, քրեական գործն ըստ մեղադրանքի
Ռ.Ստեփանյանի ուղարկվել է դատարան՝ ըստ էության քննելու համար:
Այսինքն՝ քրեական գործ հարուցելու համար բավարար ապացույցներ
/հանցագործության հատկանիշներ պարունակող/ ձեռք չեն բերվել:
Մինչդեռ, ինչպես հետևում է սույն քրեական նյութերից՝ քրեական գործի
հարուցման հիմքի բացակայության պայմաններում, Վերաքննիչ դատարանը,
արձանագրելով, որ Քննիչի կողմից խախտվել են Ռ.Ստեփանյանի հաղորդումը քննարկելու ժամկետները /ինչը, սակայն, Քննիչի բողոքարկված որոշման բեկանման հիմք չի հանդիսանում/, արձանագրելով նաև, որ «... անգամ...
եթե խոշտանգումների և այլ դաժան վերաբերմունքի վերաբերյալ բողոքները
հետաքննության արդյունքում չեն հաստատվել՝ կարևոր է ապահովել
հետաքննության պատշաճությունը և ցույց տալ, որ այն պատշաճ է
իրականացվել...», չի պատճառաբանել, թե ինչումն է կայանում սույն նյութով
Ռ.Ստեփանյանի հաղորդման ոչ պատշաճ ստուգումը: Միևնույն ժամանակ
Վերաքննիչ դատարանը հենվել է անթույլատրելի ապացույցների վրա
/մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության
վարույթի շրջանակներում հարցաքննված Ս.Բաբայանի, Շ.Աբաղյանի և
Ա.Մոսիյանի բացատրությունների վրա/: Այսինքն՝ ստորադաս դատարանները
Քննիչի որոշման օրինականության և հիմնավորվածության հարցը
քննարկելու փոխարեն, փորձել են լրացնել Քննիչի կողմից իրականացված
քրեական գործի հարուցման նախապատրաստման փուլը:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն՝ քրեական գործ չի կարող հարուցվել և քրեական հետապնդում չի
կարող իրականացվել, իսկ հարուցված քրեական գործի վարույթը ենթակա է
կարճման, եթե՝ 1/ բացակայում է հանցագործության դեպքը, 2/ արարքի մեջ
հանցակազմ չկա, ...:
Ինչպես
հետևում
է
նշված
հոդվածի
բովանդակությունից
և
մեկնաբանությունից, օրենսդիրը չի տարբերակել, թե որ հիմքով չի կարող

գործ հարուցվել, իսկ որով պետք է քրեական հետապնդումը դադարեցվի:
Հետևաբար օրենսդիրը թույլատրում է վարույթն իրականացնող մարմնին
յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում, դատավարության ցանկացած փուլում
քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող
հանգամանքների առկայության դեպքում չհարուցել քրեական գործ:
Գերագույն դատարանը փաստում է, որ սույն նյութերով Քննիչը քրեական
գործի հարուցումը մերժելու մասին ըստ էության ճիշտ որոշում կայացնելով
/քանի որ բացակայում էր քրեական գործ հարուցելու հիմքը, իսկ ԼՂՀ
քրեական դատավարության օրենսգրքի 186-րդ հոդվածի համաձայն բացի
քրեական գործ հարուցելու առիթից պահանջվում է նաև քրեական գործ
հարուցելու հիմքը/, իր որոշման եզրափակիչ մասում սխալմամբ նշել է, որ
քրեական գործի հարուցումը մերժվում է՝ հանցակազմի բացակայության
հիմքով: Նշված ձևակերպումը Վերաքննիչ դատարանն էլ սխալմամբ
դիտարկել է որպես կատարված հանցագործությանը ոստիկանության
աշխատակիցներ Զ.Սահակյանի և Ռ.Բաղդասարյանի մասնակցությունն
ապացուցված չլինելու արդյունք և նշել, որ տվյալ հետևության հնարավոր է
հանգել միայն քրեական գործը հարուցելուց հետո՝ նոր ապացույցներ ձեռք
բերելու բոլոր հնարավորությունները սպառված լինելու դեպքում:
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել նաև, որ Վերաքննիչ դատարանը Զ.Սահակյանի և Ռ.Բաղդասարյանի կողմից ենթադրյալ
խոշտանգում կատարելու մասին եզրահանգման գալով, խախտել է անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը և դուրս եկել մինչդատական վարույթի
նկատմամբ իրականացվող դատական վերահսկողության շրջանակներից և
խնդիրներից:
Ամփոփելով վերոգրյալը, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ
ստորադաս դատարանները սույն քրեական նյութով դատական ակտեր
կայացնելիս թույլ են տվել դատական ակտի բեկանման հիմք հանդիսացող
դատական սխալ՝ դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումներ, որոնք
էական են, քանի որ ազդել են սույն նյութով ճիշտ որոշում կայացնելու վրա և
հիմք են դատական ակտը բեկանելու համար:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 413-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն՝ բողոքարկված դատական ակտը բեկանվում կամ փոփոխվում է,
եթե թույլ է տրվել դատական սխալ, այն է՝ ... առկա է քրեադատավարական
օրենքի էական խախտում:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 416-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն՝ քրեադատավարական խախտումներ են դատական քննության
ժամանակ սույն օրենսգրքի սկզբունքների և այլ ընդհանուր դրույթների
խախտումները, որոնք գործին մասնակցող անձանց՝ օրենքով երաշխավորված
իրավունքներից զրկելու կամ դրանցում սահմանափակելու կամ այլ
ճանապարհով խոչընդոտել են գործի հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ
և օբյեկտիվ հետազոտմանը, ազդել են կամ կարող էին ազդել գործով ճիշտ
որոշում կայացնելու վրա:
Այսպիսով, վճռաբեկ բողոքի փաստարկներն այն մասին, որ Վերաքննիչ
դատարանի կողմից չեն պահպանվել օրինականության, անմեղության
կանխավարկածի սկզբունքները, և որ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը
պատճառաբանված չէ, ու դատարանները չեն արձանագրել, թե Քննիչի կողմից

կոնկրետ ինչպիսի գործողություններ չեն կատարվել կամ որոնք են ստուգման
անարդյունավետությունը և ոչ պաշտոնական լինելը, հիմնավոր են:
Գերագույն դատարանը չի անդրադառնում վճռաբեկ բողոքի մյուս
հիմքերին, հաշվի առնելով, որ վիճարկվող դատական ակտը բեկանելու և
փոփոխելու համար բողոքի նշված հիմքը բավարար է:
Վերոշարադրյալ
պատճառաբանություններից
ելնելով՝
Գերագույն
դատարանը գտնում է, որ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի՝
«Գերագույն դատարանի լիազորությունները» վերտառությամբ 436-րդ
հոդվածի համաձայն անհրաժեշտ է բեկանել և փոփոխել Առաջին ատյանի
դատարանի 2018 թվականի սեպտեմբերի 14-ի որոշումն օրինական ուժի մեջ
թողնելու մասին Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի հոկտեմբերի 30-ի
որոշումը, դիմող Ռ.Ստեփանյանի բողոքը մերժել և հաստատել Արցախի
Հանրապետության գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժնի
հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ Գ.Ամիրյանի կողմից կայացված
/դատարան բողոքարկված/ քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին 2018
թվականի մայիսի 10-ի որոշումը, քանի որ ստորադաս դատարանների կողմից
հաստատված փաստական հանգամանքները հնարավորություն են տալիս
կայացնելու նման ակտ, և դա բխում է արդարադատության արդյունավետության շահերից և Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 63-րդ
հոդվածի 1-ին մասի և «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի պահանջներից,
համաձայն որոնց՝ յուրաքանչյուր ոք ունի ...իր գործի ողջամիտ ժամկետում
քննության իրավունք:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության
Սահմանադրության 143-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով, ԼՂՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի 5-րդ մասով, 436-րդ, 438-440-րդ
հոդվածներով՝ Գերագույն դատարանը
ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Արցախի Հանրապետության ընդհանուր
իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի սեպտեմբերի
14-ի որոշումն օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին Արցախի
Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի հոկտեմբերի 30-ի
որոշումը բեկանել և փոփոխել: Դիմող Ռովշան Ստեփանյանի բողոքը մերժել:
Հաստատել ԱՀ գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժնի ՀԿԳ
ավագ քննիչ Գ.Ամիրյանի 2018 թվականի մայիսի 10-ի՝ «Քրեական գործի
հարուցումը մերժելու մասին» որոշումը:
2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլիճում
հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ

ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն

Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1601/02/13
Նախագահող դատավոր`
Դատավորներ`

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1601/02/13
Մ. Ավանեսյան
Հ. Գրիգորյան
Կ. Սաղյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՀ Գերագույն դատարանը
վճռաբեկության կարգով.
նախագահությամբ`
մասնակցությամբ` դատավորներ

(այսուհետ`

Գերագույն

դատարան)

Ն.Նարիմանյանի
Հ. Խաչատրյանի
Ա.Աբրահամյանի
Հ. Աբրահամյանի
Գ.Գրիգորյանի

2018 թվականի դեկտեմբերի 26-ին, գրավոր ընթացակարգով քննելով ըստ
հակընդդեմ հայցի Կայծեր, Անահիտ Բաբայանների ընդդեմ Լաուրա Նորիկի
Վարդանյանի՝ գումար գանձելու պահանջի վերաբերյալ ԸԻԴ/1601/02/13 քաղաքացիական գործով ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի նոյեմբերի
02-ի՝ կատարողական վարույթը կասեցնելու վերաբերյալ միջնորդությունը
մերժելու մասին որոշման դեմ պարտապաններ Կ.Բաբայանի, Ա.Բաբայանի և
նրանց ներկայացուցիչ Ռ.Ավանեսյանի կողմից բերված վճռաբեկ բողոքը,
Պ Ա Ր Զ Ե Ց.
1. Գործի դատավարական նախապատմությունը
Լաուրա Նորիկի Վարդանյանը (այսուհետ, նաև` Հայցվոր) 2013թ.
սեպտեմբերի 11-ին հայց է ներկայացրել ԱՀ ընդհանուր իրավասության
առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ, նաև՝ Դատարան) ընդդեմ Կայծեր
Ալեքսեյի և Անահիտ Ալեքսանդրի Բաբայանների (այսուհետ, նաև`
Պատասխանողներ) առանձնատնից և տնամերձ հողամասից վտարելու
մասին պահանջով:
Դատարանի 2013թ. սեպտեմբերի 11-ի որոշմամբ հայցադիմումն ընդունվել
է վարույթ և հարուցվել քաղաքացիական գործ:
Պատասխանողներ Կայծեր և Անահիտ Բաբայաններն ընդդեմ Լաուրա
Վարդանյանի 2013թ. նոյեմբերի 15-ին ներկայացրել են հակընդդեմ հայց`
Լաուրա Վարդանյանին պատկանող առանձնատան ու տնամերձ հողամասի
բարելավման համար կատարված 3.100.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով ծախսերը գանձելու մասին պահանջով:

Դատարանի 2013թ. նոյեմբերի 15-ի որոշմամբ պետական տուրքի մասնակի
գանձումը հետաձգելու մասով Կ.Բաբայանի և Ա.Բաբայանի միջնորդությունը
բավարարվել
է,
հակընդդեմ
հայցադիմումն
ընդունվել
վարույթ`
ԸԻԴ/1601/02/13 քաղաքացիական գործով սկզբնական հայցի հետ քննելու
նպատակով և գործը նշանակվել դատաքննության:
Հայցվոր Լ.Վարդանյանը 2013թ. դեկտեմբերի 10-ին ներկայացրել է
հակընդդեմ հայցադիմումի պատասխան:
Դատարանի 2014թ. դեկտեմբերի 08-ի որոշմամբ գործով նշանակվել է
դատաշինարարատեխնիկական և դատաապրանքագիտական փորձաքննություն, իսկ գործի վարույթը կասեցվել` մինչև փորձագիտական եզրակացության ստանալը:
Դատարանի 2016թ. օգոստոսի 02-ի որոշմամբ քաղաքացիական գործի
վարույթը վերսկսվել է և նշանակվել դատաքննության:
Դատարանի 2016թ. դեկտեմբերի 27-ի վճռով սկզբնական հայցը
բավարարվել է ամբողջությամբ, իսկ հակընդդեմ հայցը` մասնակի:
Նշված վճռի դեմ 2017թ. հունվարի 27-ին հայցվոր Լ.Վարդանյանի
ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանը ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք:
Վերաքննիչ դատարանի 2017թ. փետրվարի 02-ի որոշմամբ վերաքննիչ
բողոքը վերադարձվել է:
Հայցվոր Լ.Վարդանյանի ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանը 2017թ. փետրվարի
06-ին կրկին ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք:
Վերաքննիչ դատարանի 2017թ. փետրվարի 08-ի որոշմամբ վճռի
բողոքարկման ժամկետի բացթողումը համարվել է հարգելի, վերաքննիչ
բողոքն ընդունվել վարույթ և նշանակվել քննության:
Վերաքննիչ դատարանի 2017թ. մարտի 07-ի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը
մերժվել է՝ Դատարանի 2016թ. դեկտեմբերի 27-ի վճիռը՝ նույն որոշման
պատճառաբանություններով, թողնվելով օրինական ուժի մեջ:
Նշված որոշման դեմ 2017թ. ապրիլի 06-ին հայցվոր Լ.Վարդանյանի
ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանը ներկայացրել է վճռաբեկ բողոք:
ԱՀ Գերագույն դատարանի 2017թ. ապրիլի 28-ի որոշմամբ Լ.Վարդանյանի
ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանի միջնորդությունը` պետական տուրքի
վճարումը հետաձգելու մասին, բավարարվել է` վերջնական դատական
ակտով լուծելու նպատակով, իսկ վճռաբեկ բողոքը՝ ընդունվել վարույթ:
Կ.Բաբայանի և Ա.Բաբայանի ներկայացուցիչ Ռ.Ավանեսյանը 2017թ.
մայիսի 17-ին ներկայացրել է վճռաբեկ բողոքի պատասխան:
ԱՀ Գերագույն դատարանի 2017թ. մայիսի 25-ի որոշմամբ վճռաբեկ բողոքը
բավարարվել է մասնակիորեն` Վերաքննիչ դատարանի 2017թ. մարտի 07-ի
որոշումը մասնակիորեն բեկանվել և գործը՝ հակընդդեմ հայցի մասով,
ուղարկվել Դատարան` նոր քննության:
Դատարանի 2017թ. հունիսի 07-ի որոշմամբ քաղաքացիական գործը՝ ըստ
հայցի Կայծեր և Անահիտ Բաբայանների ընդդեմ Լաուրա Վարդանյանի՝
3.100.000 ՀՀ դրամի չափով ծախսերը գանձելու պահանջի մասով, ընդունվել է
վարույթ և նշանակվել դատաքննության:
Պատասխանող Լ.Վարդանյանի ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանը 2017թ.
օգոստոսի 30-ին ներկայացրել է հակընդդեմ հայց ընդդեմ Կայծեր և Անահիտ
Բաբայանների` 1.360.000 ՀՀ դրամ գանձելու մասին պահանջով:

Դատարանի 2017թ. սեպտեմբերի 01-ի որոշմամբ Լ.Վարդանյանի հակընդդեմ հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ` սկզբնական հայցի հետ քննելու
նպատակով:
Դատարանի 2017թ. նոյեմբերի 16-ի որոշմամբ սկզբնական հայցով
հայցվորներ Կ.Բաբայանը և Ա.Բաբայանը փոխարինվել են պատշաճ
հայցվորով` որպես հայցվոր ներգրավվել է Ալբերտ Ալեքսեյի Բաբայանը:
Դատարանի 2018թ. մարտի 06-ի վճռով սկզբնական հայցը բավարարվել է
մասնակիորեն՝ Լաուրա Վարդանյանից հօգուտ Կայծեր, Անահիտ և Ալբերտ
Բաբայանների բռնագանձվել է 2.582.930 ՀՀ դրամ, իսկ 517.070 ՀՀ դրամ բռնագանձելու պահանջի մասով` հայցը մերժվել: Լաուրա Վարդանյանի
հակընդդեմ հայցը մերժվել է:
Նշված վճռի դեմ 2018թ. ապրիլի 05-ին վերաքննիչ բողոք է բերել
Լ.Վարդանյանի ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանը:
Նշված վճռի դեմ բերված վերաքննիչ բողոքի արդյունքում Վերաքննիչ
դատարանի 2018թ. մայիսի 15-ի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է
մասնակիորեն` Դատարանի 2018թ. մարտի 06-ի վճիռը բեկանվել է ու գործն
ուղարկվել Դատարան` նոր քննության:
Գործի նոր քննության ընթացքում պարտապաններ Կայծեր և Անահիտ
Բաբայանները` ի դեմս ներկայացուցիչ Ռ.Ավանեսյանի, 2018թ. օգոստոսի 06ին ներկայացրել են միջնորդություն` հարուցված կատարողական վարույթը
կասեցնելու մասին:
Դատարանի 2018թ. օգոստոսի 30-ի որոշմամբ միջնորդությունը
բավարարվել է և հարուցված թիվ 5-5220/17 կատարողական վարույթը
կասեցվել` մինչև վերջնական դատական ակտի կայացումը:
Նշված որոշման դեմ 2018թ. սեպտեմբերի 03-ին վերաքննիչ բողոք է բերել
պահանջատիրոջ ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանը:
Վերաքննիչ բողոքը և քաղաքացիական նյութը Վերաքննիչ դատարանի
դատական կազմին են հանձնվել 14.09.2018թ.:
Վերաքննիչ դատարանի 2018թ. սեպտեմբերի 17-ի որոշմամբ վերաքննիչ
բողոքը վերադարձվել է:
Նշված որոշման դեմ 26.09.2018թ. վճռաբեկ բողոք է բերել պահանջատիրոջ
ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանը:
Վճռաբեկ բողոքը և քաղաքացիական նյութն ԱՀ Գերագույն դատարանի
դատական կազմին են հանձնվել 28.09.2018թ.:
ԱՀ Գերագույն դատարանի 2018թ. հոկտեմբերի 22-ի որոշմամբ վճռաբեկ
բողոքը բավարարվել է. վերացվել է Վերաքննիչ դատարանի 2018թ.
սեպտեմբերի 17-ի` «Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու մասին» որոշումը:
Քաղաքացիական նյութը Վերաքննիչ դատարանի դատական կազմին է
հանձնվել 26.10.2018թ.:
Վերաքննիչ դատարանի 2018թ. հոկտեմբերի 29-ի որոշմամբ վերաքննիչ
բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատական քննության:
Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի նոյեմբերի 02-ի որոշմամբ Լ.Վարդանյանի ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանի վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է:
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի օգոստոսի 30-ի որոշումը
վերացվել է, իսկ Կայծեր և Անահիտ Բաբայանների ներկայացուցիչ Ռ.Ավանեսյանի միջնորդությունը՝ կատարողական վարույթը կասեցնելու մասին,
մերժվել:

Վերաքննիչ դատարանի նշված որոշման դեմ 2018 թվականի նոյեմբերի 23ին վճռաբեկ բողոք են բերել պարտապաններ Կ.Բաբայանը, Ա.Բաբայանը և
նրանց ներկայացուցիչ Ռ.Ավանեսյանը՝ խնդրելով ամբողջությամբ բեկանել
Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի նոյեմբերի 02-ի որոշումը և օրինական
ուժ տալ Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի օգոստոսի 30-ի
որոշմանը կամ էլ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանել և գործն
ուղարկել Առաջին ատյանի դատարան՝ նոր քննության:
2018 թվականի դեկտեմբերի 07-ին վճռաբեկ բողոքի պատասխան է
ներկայացրել պահանջատեր Լ.Վարդանյանի ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանը՝
խնդրելով վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժել:
2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի սահմաններում՝ ներքոհիշյալ
հիմնավորումներով.
Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանը թույլ է տվել դատական սխալ,
որն ազդել է գործի ելքի վրա:
Շարադրելով գործի դատավարական նախապատմությունը, վկայակոչելով
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ
հոդվածի 1-ին մասի «զ» կետը, բողոքաբերը գտնում է, որ նշված նորմի
կիրառման վերաբերյալ ԱՀ Գերագույն դատարանը երբևէ իրավական
դիրքորոշում չի հայտնել, իսկ քննարկվող գործով դատարանները կայացրել
են բովանդակությամբ տարբեր, իրար հակասող դատական ակտեր,
հետևաբար առկա է նման գործերով օրենքի միատեսակ կիրառման խնդիր:
Վերաքննիչ դատարանը բողոքարկվող դատական ակտը կայացնելիս
հաշվի չի առել այն հանգամանքը, որ թիվ 1601/02/13 քաղաքացիական գործով
հակընդդեմ հայցի բավարարումը, որը վերաբերվում է նույն անշարժ գույքի
վրա կատարված բարելավումների գումարը բռնագանձելուն, կբացառի
կատարողական վարույթի ի կատար ածումը, քանի որ այդ գումարը
հավասարազոր կլինի տան արժեքին:
Վերոգրյալի հիման վրա՝ վճռաբեկ բողոք բերած անձը խնդրել է «բեկանել»
Վերաքննիչ դատարանի 02.12.2018 թվականի որոշումը և օրինական ուժ տալ
Առաջին ատյանի դատարանի որոշմանը, կամ էլ գործն ուղարկել առաջին
ատյանի դատարան՝ նոր քննության:
3. Գերագույն դատարանի պատճառաբանություններն ու եզրահանգումը.
Քննելով վճռաբեկ բողոքը նշված հիմքի սահմաններում՝ Գերագույն
դատարանը գտնում է, որ այն պետք է մերժել՝ ստորև ներկայացվող
պատճառաբանությամբ:
Քննվող գործի փաստերի համաձայն` Լաուրա Նորիկի Վարդանյանը,
դիմելով Դատարան ընդդեմ Կայծեր Ալեքսեյի և Անահիտ Ալեքսանդրի
Բաբայանների, խնդրել է վերջիններիս վտարել առանձնատնից և տնամերձ
հողամասից: Իրենց հերթին` Կայծեր և Անահիտ Բաբայանները հակընդդեմ
հայց են ներկայացրել Դատարան ընդդեմ Լաուրա Վարդանյանի՝ գումար
գանձելու պահանջով: Գործի քննության արդյունքներով` Դատարանը 2016թ.
դեկտեմբերի 27-ին վճռել է Լաուրա Վարդանյանի հայցը` առանձնատնից և
տնամերձ հողամասից վտարելու պահանջի մասին, բավարարել և Կայծեր
Ալեքսեյի Բաբայանին, Անահիտ Ալեքսանդրի Բաբայանին և նրանց

անչափահաս երեխաներ Ինեսսա և Արման Կայծերի Բաբայաններին վտարել
ԼՂՀ Մարտունու շրջանի Նորշեն գյուղում գտնվող՝ Լաուրա Վարդանյանին
սեփականության իրավունքով պատկանող տնից և տնամերձ հողամասից:
Նշված վճիռը` Լաուրա Վարդանյանի սկզբնական հայցի մասով, օրինական
ուժի մեջ է մտել 28.01.2017թ. և 28.07.2018թ. տրվել է կատարողական թերթ:
Կատարողական վարույթի ու Կայծեր և Անահիտ Բաբայանների հակընդդեմ
հայցի
քննության
շրջանակներում
վերջիններիս
ներկայացուցիչ
Ռ.Ավանեսյանը 2018թ. օգոստոսի 06-ին ներկայացրել է միջնորդություն`
հարուցված կատարողական վարույթը կասեցնելու խնդրանքով: Դատարանը
2018թ. օգոստոսի 30-ի որոշմամբ միջնորդությունը բավարարել է և որոշել
հարուցված թիվ 5-5220/17 կատարողական վարույթը կասեցնել` մինչև
վերջնական դատական ակտի կայացումը: Նշված դատական ակտը
Դատարանը հիմնավորել է հետևյալ կերպ. «Դատարանը գտնում է, որ
կատարողական վարույթը կասեցնելու միջնորդության բավարարումը
պայմանավորված է այն գործողությունների ամբողջությամբ, որոնք
հիմնավորում են պարտապանների՝ վերջնական դատական ակտով
պայմանավորված պարտավորության կամովին կատարմանն ուղղված
միջոցառումները»: Նշված պատճառաբանությամբ բավարարելով միջնորդությունը, Դատարանը միաժամանակ ղեկավարվել է նաև` «Դատական ակտերի
հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ հոդվածով:
ԱՀ Վերաքննիչ դատարանը Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի
օգոստոսի 30-ի որոշումը վերացրել է, իսկ Կայծեր և Անահիտ Բաբայանների
ներկայացուցիչ Ռ.Ավանեսյանի միջնորդությունը՝ կատարողական վարույթը
կասեցնելու մասին, մերժել, պատճառաբանելով, որ քաղաքացիական գործով
օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի հիման վրա հարուցված
կատարողական վարույթը կասեցնելու լիազորություն Դատարանը չունի:
Հետևաբար, սույն վճռաբեկ բողոքի քննության շրջանակներում Գերագույն
դատարանը կարևորում է հետևյալ իրավական հարցադրումը՝ Դատարանը
սույն վարույթի շրջանակներում օժտված է արդյո՞ք կատարողական վարույթը
կասեցնելու լիազորությամբ, թե՝ ոչ:
ԱՀ Սահմանադրության 4-րդ հոդվածը հռչակում է. «Պետական
իշխանությունն իրականացվում է Սահմանադրությանը և օրենքներին
համապատասխան՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների
բաժանման ու հավասարակշռման հիման վրա»:
Վկայակոչված սահմանադրական նորմի վերլուծությունից բխում է, որ
պետական իշխանության յուրաքանչյուր ճյուղ ունի իր լիազորությունները:
Իսկ ԱՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի կարգավորումից
հետևում է, որ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու
պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ
օրենքներով:
ԱՀ Սահմանադրությունն, ի դեմս 135-րդ հոդվածի, ամրագրում է, որ Արցախի Հանրապետությունում արդարադատությունն իրականացնում են միայն
դատարանները` Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան:
Նշված կարգավորումից հետևում է, որ դատարաններն իրականացնում են
արդարադատություն և իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի
գործողություններ, որոնց համար լիազորված են ԱՀ Սահմանադրությամբ կամ

օրենքներովֈ Պետական մարմինները, որոնց թվում են նաև դատարանները,
պարտավոր են գործել միայն Սահմանադրությանն ու օրենքներին
համապատասխան և դրանց շրջանակներում:
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 3-րդ
հոդվածի համաձայն՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում դատական
ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովում է ԼՂՀ ԱՆ համակարգում գործող դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ դատական ակտերի
կատարումը կարգավորող իրավական նորմերը միաժամանակ ուղղված են
քաղաքացիական իրավահարաբերություններում օրինականության ապահովմանը, իրավախախտումների նախականխմանը, դատական ակտերի կայունության ամրապնդմանը և նպաստում են արդարադատության և իրավակիրառ գործունեության նպատակների իրականացմանը: Դատական ակտերի
ժամանակին չկատարմամբ կամ կատարման ձգձգմամբ վնաս է հասցվում
քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց իրավունքներին և օրինական
շահերին, կարող է ընկնել նաև օրենքի և դատարանի հեղինակությունը:
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 22-րդ
հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ կատարողական թերթ տված դատարանը
պահանջատիրոջ կամ պարտապանի դիմումով իրավունք ունի հետաձգել
կամ տարաժամկետել դատական ակտի կատարումը, փոփոխել դրա
կատարման եղանակը և կարգը:
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ դատական ակտի կատարման
հետաձգում կամ տարաժամկետում նշանակում է դատական ակտի
կատարման ժամկետի փոփոխում, իսկ դատական ակտի հետաձգում
նշանակում է դատական ակտի կատարում ավելի ուշ ժամկետում, քան
սահմանված է այդ ակտով: Դատական ակտի տարաժամկետում նշանակում է
այդ ակտի կատարումը մաս-մաս, յուրաքանչյուր մասը որոշակի
ժամկետներում և հաջորդականությամբ:
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ
հոդվածի բովանդակությունից ակնհայտ է, որ կատարողական վարույթը
կարող է կասեցնել նաև հարկադիր կատարողը, որը մի դեպքում նրա
պարտականությունն է, իսկ մյուս դեպքում՝ նրա իրավունքը: Նշված հոդվածի
զ/կետի համաձայն՝ «Հարկադիր կատարողը պարտավոր է կասեցնել
կատարողական վարույթը, եթե դատարանը որոշում է կայացրել
կատարողական վարույթը կասեցնելու մասին….»:
Նշված նորմի վերլուծությունից հետևում է, որ այն կարգավորում է
հարկադիր կատարողի կողմից կատարողական վարույթը կասեցնելու
հարաբերությունը, հարկադիր կատարողի համար պարտականություն է
սահմանում՝ կատարողական վարույթը կասեցնելու հարցում: Նշված
հոդվածով սահմանված են այն հիմքերը, որոնց առկայության դեպքում
հարկադիր կատարողը պարտավոր է կասեցնել կատարողական վարույթը:
Նշված նորմով կատարողական վարույթը կասեցնելու վերաբերյալ որոշում
ընդունելու մասին Դատարանին որևէ լիազորություն վերապահված չէ: Տվյալ
նորմը չի կարող մեկնաբանվել որպես Դատարանին օրենքով վերապահված
հնարավորություն՝ կասեցնելու կատարողական վարույթը, քանի դեռ օրենքով
Դատարանի համար նախատեսված չէ լիազորություն` կատարողական
վարույթը կասեցնելու համար: Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ

թեև նշված նորմով սահմանված է հիմք կատարողական վարույթը կասեցնել
դատարանի որոշման հիման վրա, բայց ո՛չ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության, ո՛չ ԱՀ դատական օրենսգրքերով, ո՛չ էլ այլ իրավական ակտերով
սահմանված չեն այն հիմքերը կամ դեպքերը, որոնց առկայության պայմաններում ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը լիազորված է կայացնելու որոշում՝ կատարողական վարույթը կասեցնելու մասին:
ԱՀ դատական օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` «1. Ցանկացած
հարցի` դատարանի իրավասությանը ենթակա լինելը որոշում է դատարանը`
օրենքի հիման վրա»:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 1-ին հոդվածի
համաձայն` «1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարաններում
(այսուհետ` դատարաններ) քաղաքացիական գործերով դատավարության
կարգը
սահմանվում
է
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
Սահմանադրությամբ,
սույն
օրենսգրքով,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության դատական օրենսգրքով և դրանց համապատասխան
ընդունված այլ օրենքներով: Այլ օրենքներում (բացառությամբ սնանկության
վարույթը կարգավորող օրենքների) պարունակվող քաղաքացիական
դատավարության իրավունքի նորմերը պետք է համապատասխանեն սույն
օրենսգրքին: 2. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրով սահմանված են դատավարության այլ նորմեր, քան
նախատեսված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքով,
ապա
կիրառվում
են
միջազգային
պայմանագրի նորմերը: 3. Քաղաքացիական գործերով դատավարությունն
իրականացվում է գործի քննության ժամանակ գործող օրենքներով»:
Վերը նշված նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ Դատարանի
գործառութային լիազորությունները դասակարգվում են կազմակերպականկարգադրիչի և կանխարգելողի, դատարանն ունի իրավունքների և
պարտականությունների որոշակի շրջանակ, որոնք կանխորոշում են
հարուցված քաղաքացիական գործի բուն քննության ընթացքը, դատարանի
առջև բարձրացված հարցն իր իրավասությանը ենթակա լինելը որոշում է
նույն դատարանը` օրենքի հիման վրա: Գերագույն դատարանը գտնում է, որ
ցանկացած հարցի քննություն իրականացնելիս Դատարանը պետք է
համոզվի, որ այդ հարցի քննությունը բխում է իր լիազորությունների
շրջանակներից, իսկ լիազորությունն էլ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում
պետք է իրականացվի այնպես, որպեսզի երաշխավորվի անձանց սահմանադրական, ինչպես նաև միջազգային իրավական փաստաթղթերով նախատեսված իրավունքների արդյունավետ իրացումը: Իր լիազորություններից դուրս
հարցեր քննելն ու անգամ լուծում տալը ոչ միայն չի նպաստի արդարադատության իրականացմանը, այլև` անձին կզրկի իր իրավունքներն ու
օրինական շահերը դատական կարգով պաշտպանելու հնարավորությունից:
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը և սույն գործի փաստերը համադրելով վերը
նշված իրավական նորմերի հետ` Գերագույն դատարանը գտնում է, որ
Վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանությունն այն մասին որ. «քաղաքացիական գործով օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի հիման վրա
հարուցված կատարողական վարույթը կասեցնելու լիազորություն Դատարանը չունի, հետևաբար՝ նման որոշում կայացնելով Դատարանը դուրս է եկել
իր լիազորությունների շրջանակից, ինչն էլ հիմք է տալիս եզրահանգելու, որ

Դատարանը թույլ է տվել վերը վկայակոչած նորմերի խախտումներ,
արդյունքում` հավասարապես հաշվի չեն առնվել կատարողական վարույթի
կողմերի շահերը, սահմանափակվել են օրենքով պաշտպանվող անձի՝
պահանջատիրոջ իրավունքները», հիմնավոր է:
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում նշել նաև, որ դատական ակտի
հարկադիր
կատարումը
Եվրոպական
դատարանի
պրակտիկայում
դիտարկվում է դատական պաշտպանության իրավունքի բովանդակության և
արդյունավետ միջոցների շրջանակներում, առանց որի դատական ամբողջ
գործունեությունը կարող է հավասարվել ոչնչիֈ Հետևաբար՝ Դատարանի
կողմից առանց բավարար հիմքերի կատարողական վարույթը կասեցնելու
արդյունքում խախտվում է այդ կատարողական վարույթի կողմերի,
մասնավորապես՝ պահանջատիրոջ, արդար դատաքննության իրավունքը:
Գերագույն դատարանը հիմնավոր է համարում նաև Վերաքննիչ
դատարանի պատճառաբանությունն այն մասին, որ Դատարանը որևէ կերպ
չի հիմնավորել կատարողական վարույթը կասեցնելու հիմքի առկայությունը,
իսկ բերված հիմնավորումը՝ «Դատարանը գտնում է, որ կատարողական
վարույթը կասեցնելու միջնորդության բավարարումը պայմանավորված է այն
գործողությունների
ամբողջությամբ,
որոնք
հիմնավորում
են
պարտապանների՝ վերջնական դատական ակտով պայմանավորված
պարտավորության կամովին կատարմանն ուղղված միջոցառումները», չեն
բխում վերը վկայակոչած նորմերի պահանջներից ու չեն կարող հիմք
հանդիսանալ կատարողական վարույթը կասեցնելու համար:
Այսպիսով, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանը
բողոքարկվող որոշումը կայացրել է նյութական և դատավարական
իրավանորմերի պահպանմամբ, հետևաբար այն վերացնելու հիմքերը
բացակայում են:
Դատական ծախսերը.
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ գործով բողոքարկված է
միջանկյալ դատական ակտ, որի համար պետական տուրք չի գանձվում՝
«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքով նախատեսված չլինելու հիմքով,
ուստի, դատական ծախսերի բաշխման հարցը պետք է համարել լուծված:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 254-256-րդ հոդվածներով,
Գերագույն դատարանը`
ՈՐՈՇԵՑ
Կայծեր և Անահիտ Բաբայանների ներկայացուցիչ Ռ.Ավանեսյանի
վճռաբեկ բողոքը մերժել: ԼՂՀ Վերաքննիչ դատարանի ԸԻԴ/1601/02/13
քաղաքացիական գործով 2018 թվականի նոյեմբերի 02-ի՝ կատարողական
վարույթը կասեցնելու վերաբերյալ միջնորդությունը մերժելու մասին որոշումը
թողնել օրինական ուժի մեջ:
Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից և ենթակա չէ
բողոքարկման:

Նախագահող՝
Դատավորներ`

ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն

Ն.Նարիմանյան
Հ. Խաչատրյան
Ա.Աբրահամյան
Հ. Աբրահամյան
Գ.Գրիգորյան

