Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 28(419) «29» դեկտեմբերի 2020թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
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«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական
բյուջեում
վերաբաշխում
և Արցախի
Հանրապետության
կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1160-Ն
որոշման
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 688-Ն որոշումը……...............................................

6

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի
դեկտեմբերի 27-ի N 1160-Ն որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 690-Ն որոշումը…......

8

«Արցախի Հանրապետության 2020
թվականի պետական
բյուջեում
վերաբաշխում,
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1160-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 692-Ն որոշումը……...............................................

9

«2021 թվականի ձմեռային զորակոչը կազմակերպելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 695-Ն որոշումը.......................................................

16

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
606

607

608

609

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի N 24-Ն
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 67-Ն որոշումը...................................

23

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի N 25-Ն
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 68-Ն որոշումը.......................................

24

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 7-ի N 46Ա
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 69-Ա որոշումը......................................
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«Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետության
1

հանրային

610

611

612

613

614

615

616

617

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի մարտի 30-ի N 13-Ա
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 70-Ա որոշումը......................................

26

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 46Ա
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 71-Ա որոշումը......................................
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«Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2020 թվականի հունվարի 30-ի N 2-Ա որոշումն
ուժը
կորցրած
ճանաչելու
մասին»
ԱՀ
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 72-Ա որոշումը......................................

28

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի մարտի 5-ի N 9-Ա
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 73-Ա որոշումը......................................

30

«Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2019 թվականի փետրվարի 28-ի N 1-Ա որոշումն
ուժը
կորցրած
ճանաչելու
մասին»
ԱՀ
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 74-Ա որոշումը......................................

31

«Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 67-Ա
որոշումն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 75-Ա որոշումը......................................

32

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N
60-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 76-Ա որոշումը......................................

33

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 26-ի N 15-Ա
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 77-Ա որոշումը............

34

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
2

618

619

620

621

622

623

624

625

պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N
54-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 78-Ա որոշումը......................................

35

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի N 28-Ա
որոշմամբ տրամադրված ԼԷ N 0004 լիցենզիայի գործողությունը
կասեցնելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի N 79-Ա որոշումը..........................................................

36

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N
54-Ա որոշմամբ տրամադրված ԼԷ N 0010 լիցենզիայի
գործողությունը
կասեցնելու
մասին»
ԱՀ
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 80-Ա որոշումը......................................
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«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2012 թվականի փետրվարի 3-ի N 11 Ա
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 81-Ա որոշումը......................................

38

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի փետրվարի 7-ի թիվ
6Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 82-Ա որոշումը......................................

39

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի հունիսի 25-ի N 32-Ա
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 83-Ա որոշումը......................................

40

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 7-ի N 47Ա
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 84-Ա որոշումը......................................

41

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2013 թվականի հունիսի 28-ի N 43Ա
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 85-Ա որոշումը......................................

42

«Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետության
3

հանրային

626

627

628

629

630

631

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի հուլիսի 26-ի N 36-Ա
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 86-Ա որոշումը......................................

43

«Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2019 թվականի մայիսի 14-ի N 26-Ա որոշումն
ուժը
կորցրած
ճանաչելու
մասին»
ԱՀ
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 87-Ա որոշումը......................................

44

«Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2020 թվականի հունվարի 30-ի N 3-Ա որոշումն
ուժը
կորցրած
ճանաչելու
մասին»
ԱՀ
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 88-Ա որոշումը......................................
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2015 թվականի մարտի 31-ի N 17Ա
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 89-Ա որոշումը......................................
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«Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի 2019 թվականի հուլիսի 19-ի N 40-Ա որոշումն
ուժը
կորցրած
ճանաչելու
մասին»
ԱՀ
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 90-Ա որոշումը......................................
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«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N
47-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 91-Ա որոշումը......................................

48

«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի օգոստոսի 31-ի N 43-Ա
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 92-Ա որոշումը......................................

49

ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ,
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«Արցախի Հանրապետության տարածքում անշարժ գույքի
գնահատողի մասնագիտական որակավորման ստուգման կարգը
և անշարժ գույքի գնահատողի մասնագիտական որակավորման
վկայականի ձևը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
22 դեկտեմբերի 2020թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 688-Ն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի
պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ hոդվածի 7-րդ կետը և «Նորմատիվ
իրավական ակտերի
մասին»
օրենքի 37-րդ հոդվածը՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշմամբ
սահմանված N 2 հավելվածի առաջին աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել
փոփոխություններ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի
սեպտեմբերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

6

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 688-Ն որոշման

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

Դաս

Խումբ

Բաժին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ
Հանգստի և սպորտի ծառայություններ
Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

08
1
1
02

6

1
01

11
1
1
01

Մարզական միջոցառումներ
ԱՀ ռազմահայրենասիրության,
երիտասարդության, սպորտի և
զբոսաշրջության նախարարություն
Հանգիստ,մշակույթ և կրոն (այլ
դասերին չպատկանող)
Հանգիստ,մշակույթ և կրոն (այլ
դասերին չպատկանող)
Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և
տարածքային կառավարման
մարմինների պահպանում
ԱՀ ռազմահայրենասիրության,
երիտասարդության, սպորտի և
զբոսաշրջության նախարարություն
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ
ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
Պետական բյուջեի և համայնքների
պահուստային ֆոնդեր
Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ
Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ
ԱՀ կառավարություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

7

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

-

-

(38457,0)
(46013,0)
(46013,0)

-

-

-

(46013,0)

-

-

-

(46013,0)

-

-

-

7556,0

-

-

-

7556,0

-

-

-

7556,0

-

-

-

7556,0

-

-

-

38457,0

-

-

-

38457,0
38457,0
38457,0
38457,0

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
23 դեկտեմբերի 2020թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 690-Ն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ և «Կուսակցությունների մասին» օրենքի 25-րդ հոդվածները` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի
դեկտեմբերի 27-ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական
բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման
2-րդ կետի 1.1-ին ենթակետով հաստատված N 5.1 հավելվածի 6-րդ տողը
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«

6

 «Նոր Արցախ» կուսակցությունների դաշինք, այդ թվում՝

769.0

1346.0

 «Ինքնություն և միասնություն» կուսակցություն

256.3

448.7

Արցախի Ռամկավար Ազատական կուսակցություն

256.3

448.7

«Վաղվա Արցախ» կուսակցություն

256.4

448.6

»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
24 դեկտեմբերի 2020թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 692-Ն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի
պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին»
օրենքի
37-րդ
հոդվածները՝
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման N2
հավելվածի
առաջին
աղյուսակի
ցուցանիշներում
կատարել
փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի
օգոստոսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 692-Ն որոշման

01

1

01

2
02

3

Արտաքին հարաբերություններ
02

3
1

02

3

01

7

Արտասահմանյան պաշտոնական
գործուղումներ
ԱՀ կառավարություն
Ընդհանուր բնույթի
ծառայություններ
Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով
ընդհանուր բնույթի
ծառայություններ
Քաղաքացիական ծառայության
կադրերի ռեզերվում գտնվող
քաղաքացիական ծառայողների
վարձատրության հետ կապված
ծախսեր
ԱՀ քաղաքացիական ծառայության
խորհուրդ
Ընդհանուր բնույթի այլ
ծառայություններ
Գործադիր իշխանության,
պետական կառավարման
հանրապետական և տարածքային
կառավարման մարմինների
պահպանում
Այլ մարմիններ
Պետական պարտքի գծով
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Տարի

Ինն
ամիս

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,
պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային
հարաբերություններ, արտաքին
հարաբերություններ
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,
պետական կառավարում
Օրենսդիր իշխանության մարմնի
պահպանում
ԱՀ Ազգային ժողով
Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ
Ակցիզային դրոշմանիշերի և
դրոշմապիտակների ձեռքբերում
ԱՀ պետական եկամուտների
կոմիտե

Առաջին
կիսամյակ

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

(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին
եռամսյակ

Դաս

Խումբ

Բաժին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(2 045 664,4)

(3 534,0)

36 500,0
36 500,0
36 500,0
(20 608,0)
(20 608,0)
(20 608,0)
(19 426,0)
(19 426,0)
(19 426,0)
(48 994,4)
(25 000,0)

(25 000,0)

(25 000,0)
(23 994,4)

(23 994,4)

(23 994,4)
(1 993 136,0)

1
01

03
2
1
01

3
2

01

04
1
1
02

08

2
1
04

05

07

08

09

գործառնություններ
Պետական պարտքի գծով
գործառնություններ
Ներգրավված փոխառու միջոցների
սպասարկման ծախսեր
(տոկոսավճարներ)
ԱՀ ֆինանսների նախարարություն
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ,
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Փրկարար ծառայություն
Փրկարար ծառայություն
ԱՀ փրկարար ծառայության
պահպանում
ԱՀ արտակարգ իրավիճակների
պետական ծառայություն
Դատական գործունեություն և
իրավական պաշտպանություն
Իրավական պաշտպանություն
Քաղաքացիներին և
իրավաբանական անձանց
պատճառված վնասի և այլ
պարտավորությունների
հատուցման ենթակա ծախսեր
ԱՀ ֆինանսների նախարարություն
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական,
առևտրային և աշխատանքի գծով
հարաբերություններ
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և
առևտրային հարաբերություններ
Տնտեսական զարգացման ծրագրեր
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների
նախարարություն
Աջակցություն Արցախի
ներդրումային հիմնադրամին
ԱՀ ֆինանսների նախարարություն
Գյուղատնտեսություն, անտառային
տնտեսություն, ձկնորսություն և
որսորդություն
Գյուղատնտեսություն
Բույսերի պաշտպանության
միջոցառումների իրականացում
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
Պատվաստուկների և այլ հակահամաճարակային միջոցառումների
համար անհրաժեշտ պարագաների
ձեռքբերում
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
Խորհրդատվական և տպագրական
ծառայությունների ու մոնիթորինգի
կազմակերպում
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի
պետհամարանիշերի և հատուկ
փաստաթղթերի պատվիրում
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
Գյուղատնտեսական կենդանիների
արհեստական սերմնավորում
ԱՀ գյուղատնտեսության
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-

-

(1 993 136,0)
(1 993 136,0)
(1 993 136,0)
(47 000,0)
41 000,0
41 000,0
41 000,0
41 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(88 000,0)
(88 000,0)

(88 000,0)

(88 000,0)
2 282 316,0
1 285 608,0
1 285 608,0
985 608,0
985 608,0
300 000,0
300 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(500 192,0)
(500 192,0)
(62 665,0)
(62 665,0)

(5 802,0)

(5 802,0)
(5 231,0)
(5 231,0)
(547,0)
(547,0)
(11 700,0)
(11 700,0)
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18

3
5
01

7
2
01

3
01

05
6

1
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03

04

նախարարություն
Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
Սննդամթերքի լաբորատոր
փորձաքննություններ
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
Արցախի Հանրապետությունում
անասնապահության զարգացման
խթանման ծրագիր
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
Անասնագլխաքանակի հաշվառում,
համարակալում
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
Անասնապահության կանոնակարգում և արոտների կառավարում
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
Անասնագերեզմանոցների և
բիոթերմիկ հորերի կառուցում
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
Վառելիք և էներգետիկա
Էլեկտրաէներգիա
Բնակչության կողմից սպառվող
էլեկտրաէներգիայի ծախսերի որոշ
մասի սուբսիդավորում
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների
նախարարություն
Այլ բնագավառներ
Հյուրանոցներ և հասարակական
սննդի օբյեկտներ
Պատվիրակությունների
ընդունելություններ
ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի
«Կառավարության գործերի
կառավարչություն» առանձնացված
ստորաբաժանում
Զբոսաշրջություն
ԱՀ զբոսաշրջության զարգացման
ծրագիր
ԱՀ ռազմահայրենասիրության,
երիտասարդության, սպորտի և
զբոսաշրջության նախարարություն
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Շրջակա միջավայրի
պաշտպանություն (այլ դասերին
չպատկանող)
Շրջակա միջավայրի
պաշտպանություն (այլ դասերին
չպատկանող)
ԱՀ տարածքի մակերևութային
ջրերի մոնիթորինգի ծրագիր
ԱՀ բնապահպանության կոմիտե
ԱՀ տարածքի ստորերկրյա
քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի ծրագիր
ԱՀ բնապահպանության կոմիտե
ԱՀ բնության հուշարձանների
անձնագրերի կազմման
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(192 993,0)
(192 993,0)
(349,0)
(349,0)
(148 123,0)
(148 123,0)
(19 512,0)
(19 512,0)
(48 270,0)
(48 270,0)
(5 000,0)
(5 000,0)
1 400 000,0
1 400 000,0
1 400 000,0

1 400 000,0
96 900,0
100 000,0
100 000,0

100 000,0
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3 100,0)
(3 100,0)
(3 100,0)
(23 525,9)
(23 525,9)

(23 525,9)
(5 075,5)
(5 075,5)
(4 486,0)
(4 486,0)
(1 445,8)

05

06

07

08

07

միջոցառումների ծրագիր
ԱՀ բնապահպանության կոմիտե
Էկոլոգիական կրթության և
դաստիարակության
միջոցառումների ծրագիր
ԱՀ բնապահպանության կոմիտե
ԱՀ տարածքի լքված,
կոնսերվացված հանքավայրերի և
արդյունաբերական թափոնների
մոնիթորինգի ծրագիր
ԱՀ բնապահպանության կոմիտե
ԱՀ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների
մոնիթորինգի և ջրաչափական
մշտադիտարկման համակարգի
սպասարկման միջոցառումների
ծրագիր
ԱՀ բնապահպանության կոմիտե
ԱՀ տարածքի մթնոլորտային օդի
մոնիթորինգ
ԱՀ բնապահպանության կոմիտե
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

6
1
11

08
1
1
02

04

2
5
04

06

7
02

4
1
01

Առողջապահություն (այլ դասերին
չպատկանող)
Առողջապահական հարակից
ծառայություններ և ծրագրեր
Դեղերի և բժշկական թափոնների
ոչնչացման ծախսեր
ԱՀ առողջապահության
նախարարություն
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ
Հանգստի և սպորտի
ծառայություններ
Հանգստի և սպորտի
ծառայություններ
Մարզական միջոցառումներ
ԱՀ ռազմահայրենասիրության,
երիտասարդության, սպորտի և
զբոսաշրջության նախարարություն
Օգնություն մարզֆեդերացիաներին
ԱՀ ռազմահայրենասիրության,
երիտասարդության, սպորտի և
զբոսաշրջության նախարարություն
Մշակութային ծառայություններ
Արվեստ
Մշակութային միջոցառումներ
ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
Կենտրոնացված կարգով գույքի,
երաժշտական գործիքների և
բեմական հագուստի ձեռքբերում
ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
Հուշարձանների և մշակութային
արժեքների վերականգնում և
պահպանում
Հուշարձանների վերականգնման և
պահպանման ծախսեր
ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
Կրոնական և հասարակական այլ
ծառայություններ
Երիտասարդական ծրագրեր
Երիտասարդական միջոցառումներ
ԱՀ ռազմահայրենասիրության,
երիտասարդության, սպորտի և
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(1 445,8)
(1 332,0)
(1 332,0)
(3 031,0)
(3 031,0)

(2 203,6)

(2 203,6)
(5 952,0)
(5 952,0)
(32 200,0)
(32 200,0)
(32 200,0)
(32 200,0)
(32 200,0)
(328 252,4)
(148 510,0)
(148 510,0)
(108 899,0)
(108 899,0)
(39 611,0)
(39 611,0)
(151 731,0)
(82 132,0)
(65 000,0)
(65 000,0)
(17 132,0)
(17 132,0)
(69 599,0)
(69 599,0)
(69 599,0)
(28 011,4)
(25 000,0)
(25 000,0)
(25 000,0)
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6
1
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զբոսաշրջության նախարարություն
Կրոնական և հասարակական այլ
ծառայություններ
Կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների ոլորտի միջոցառումներ
ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Ըստ մակարդակների
չդասակարգվող կրթություն
Լրացուցիչ կրթություն
ԱՀ քաղաքացիական ծառայողների
վերապատրաստման գծով
պետական պատվեր
ԱՀ քաղաքացիական ծառայության
խորհուրդ
Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրեր
ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
Կրթությանը տրամադրվող
օժանդակ ծառայություններ
Կրթությանը տրամադրվող
օժանդակ ծառայություններ
Կրթական միջոցառումների
ծրագրեր
ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
Դասագրքերի, ուսումնամեթոդական, ուսումնաօժանդակ գրականության, նյութերի, մասնագիտական գրականության ձեռքբերում
ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
Հրատարակչական ծախսեր
ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
Օլիմպիադաներ, մրցույթներ և
փառատոներ
ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
ԱՀ ռազմահայրենասիրական և
արտադպրոցական
միջոցառումների ծախսեր
ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
Գիտաժողովների և
խորհրդաժողովների ծախսեր
ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված
միջոցառումներ
ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
Մեթոդական oգնություն, փորձի
փոխանակման միջոցառումներ
ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
Կենտրոնացված կարգով կրթական
և մարզական հաստատությունների
համար գույքի ձեռքբերում և
տեղափոխում
ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
Ներառական կրթության
միջոցառումներ
ԱՀ կրթության, գիտության և
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(3 011,4)
(3 011,40)
(3 011,40)
(182 147,4)
(62 484,1)
(62 484,1)
(16 000,0)
(16 000,0)
(46 484,1)
(46 484,1)
(119 663,3)
(119 663,3)
(14 544,0)
(14 544,0)

(32 590,2)

(32 590,2)
(1 493,0)
(1 493,0)
(12 377,0)
(12 377,0)
(5 842,5)
(5 842,5)
(6 829,6)
(6 829,6)
(7 000,0)
(7 000,0)
(14 645,0)
(14 645,0)

(8 796,0)

(8 796,0)
(15 546,0)
(15 546,0)

10
4
1
14

15

11
1
1
01
2
1
02

04

05
06
07

մշակույթի նախարարություն
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտանիքի անդամներ և զավակներ
Ընտանիքի անդամներ և զավակներ
Առաջին դասարան ընդունվող
երեխաներին միանվագ դրամական
օգնության տրամադրում
ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
Քաղաքացիների
խնայողությունների
ինդեքսավորման ծախսեր
ԱՀ ֆինանսների նախարարություն
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ
ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
Պետական բյուջեի և համայնքների
պահուստային ֆոնդեր
Պետական բյուջեի պահուստային
ֆոնդ
Պետական բյուջեի պահուստային
ֆոնդ
ԱՀ կառավարություն
Այլ ծախսեր
Այլ ծրագրեր
Կապիտալ ներդրումներ
ԱՀ քաղաքաշինության
նախարարություն
Ասկերանի շրջանի վարչակազմ
Հադրութի շրջանի վարչակազմ
Մարտակերտի շրջանի
վարչակազմ
Մարտունու շրջանի վարչակազմ
Շահումյանի շրջանի վարչակազմ
Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
Հատուկ նպատակների ծախսեր
ԱՀ կառավարություն
ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի
«Կառավարության գործերի
կառավարչություն» առանձնացված
ստորաբաժանում
Տոնական օրերի միջոցառումներ
ԱՀ կառավարություն
Գույքի գնման ծախսեր
ԱՀ կառավարություն
Նախորդ տարիներից առաջացած
պարտքերի մարում
ԱՀ կառավարություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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1 700 000,0
(1 273 765,9)
(1 273 765,9)
(1 072 238,0)

-

-

549 694,0

(390 544,0)

(130 000,0)
(134 000,0)

(130 000,0)
(155 000,0)

-

-

(69 400,0)

(120 400,0)

-

-

(147 800,0)
(66 000,0)
(2 494,0)
(38 000,0)

(190 800,0)
(78 000,0)
(7 494,0)
(95 000,0)

-

-

-

-

-

-

-

-

38 000,0

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

(49 760,0)
(49 760,0)
(49 760,0)
(2 760,0)
(2 760,0)
(47 000,0)
(47 000,0)
426 234,1
1 700 000,0
1 700 000,0
1 700 000,0

95 000,0
(40 000,0)
(40 000,0)
(50 000,0)
(50 000,0)
(111 527,9)
(111 527,9)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
24 դեկտեմբերի 2020թ.

N 695-Ն
ք. Ստեփանակերտ

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԶՈՐԱԿՈՉԸ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ի կատարումն Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի
դեկտեմբերի
11-ի «2021 թվականի ձմեռային զորակոչ անցկացնելու և
զորացրում կատարելու մասին» ՆՀ-839-Ն հրամանագրի՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի ձմեռային զորակոչի
ընդհանուր
ղեկավարումն
ապահովելու
նպատակով
ստեղծել
հանրապետական զորակոչային հանձնաժողով՝ համաձայն N 1 հավելվածի և
շրջանների (Ստեփանակերտ քաղաքի) զորակոչային հանձնաժողովներ՝
համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Հաստատել հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովին կից
բժշկական հանձնախմբի կազմը՝ համաձայն N 3 հավելվածի:
3.
Արցախի
Հանրապետության
շրջանների
վարչակազմերի
ղեկավարներին, Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝
1)
Ստեփանակերտ
քաղաքի
և
շրջանների
զորակոչային
հանձնաժողովների
գործունեության
նկատմամբ
վերահսկողության
իրականացումը
հանձնարարել
հանրապետական
զորակոչային
հանձնաժողովի նախագահին:
4. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին՝
1) ձմեռային զորակոչն անցկացնել սահմանված կարգով՝ 2021 թվականի
հունվար-փետրվար ամիսներին.
2) զորակոչից խուսափող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին
վերաբերող նյութերն ուղարկել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության
համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումներ.
3)
ապահովել
Արցախի
Հանրապետության
զինվորական
կոմիսարիատների
կողմից
զորակոչիկների
սահմանված
կարգով
ներկայացումը
կցագրված
բժշկական
օգնություն
և
սպասարկում
իրականացնող կազմակերպություններ` կանխարգելիչ պատվաստումներ
ստանալու համար՝ առնվազն մեկ ամիս առաջ մինչև զորակոչը:
5. Առաջարկել Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազին`
զորակոչից խուսափող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների
նկատմամբ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քրեական հետապնդում
հարուցելու, ինչպես նաև այդ բնույթի գործերով հետաքննության և
նախաքննության
օրինականության
նկատմամբ
հսկողություն
իրականացնելու ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպումը վերցնել
անմիջական վերահսկողության տակ:
6. Արցախի Հանրապետության նախարարությունների, Արցախի
Հանրապետության
պետական
կառավարման
այլ
մարմինների
և
կազմակերպությունների (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից)
ղեկավարներին՝
1) քրեական պատասխանատվության կանչված և հետախուզման մեջ
գտնվող զորակոչիկների ցուցակները ստանալուց հետո ապահովել նրանց
նկատմամբ աշխատանքային, տնտեսական և այլ ոլորտներում՝ Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված սահմանափակումների
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կիրառումը և գտնվելու վայրի մասին անհապաղ իրազեկել իրավասու
պետական մարմիններին.
2)
իրավասության
սահմաններում
ապահովել
Արցախի
Հանրապետության զորակոչային տարիքի քաղաքացիների ներկայանալը
զինվորական կոմիսարիատներ:
7.
Արցախի
Հանրապետության
շրջանների
վարչակազմերի
ղեկավարներին և Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝
1)
ձմեռային
զորակոչի
անցկացման
համար
զինվորական
կոմիսարիատներն ապահովել զորակոչային տեղամասերով, սպասարկող
անձնակազմերով, ինչպես նաև նյութական և ավտոտրանսպորտային
միջոցներով.
2)
զինվորական
կոմիսարների
ներկայացմամբ
հաստատել
տարածքային բժշկական հանձնաժողովների կազմերը (ըստ զինվորական
կոմիսարիատների
կողմից
սպասարկվող
տարածքների)՝
դրանցում
ընդգրկելով վարչատարածքային միավորի սահմաններում գործող բժշկական
հաստատությունների
առաջատար
բժիշկ-մասնագետներին,
իսկ
Ստեփանակերտում, անհրաժեշտության դեպքում, նաև՝ հանրապետական
ենթակայության բժշկական հաստատությունների բժիշկ-մասնագետներին:
8. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարին՝
1) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության
ներկայացրած հայտով կազմակերպել ֆլյուրո (ռենտգեն) զննում, ինչպես նաև
կանխարգելիչ պատվաստումներ կատարելու նպատակով հանձնարարել
համակարգի
բուժկանխարգելիչ
հաստատություններին՝
ապահովել
անհրաժեշտ քանակով պատվաստանյութերով և ֆլյուրո (ռենտգեն)
ժապավեններով.
2) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի շարքերում
«COVID-19» նոր կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման նպատակով
զորակոչիկներին
սահմանված
կարգով
ենթարկել
պարտադիր
թեստավորման:
9. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետին՝
1)
ապահովել
զորակոչիկների
անվտանգ
փոխադրումը
և
հասարակական
կարգի
պահպանումը
Արցախի
Հանրապետության
զորակոչային տեղամասերում.
2) ապահովել Արցախի Հանրապետության տարածքում և Արցախի
Հանրապետության տարածքից դուրս՝ զորակոչից խուսափող զորակոչիկների
որոնումն ու նրանց ներկայանալը զորակոչային տեղամասեր.
3)
զորակոչի
ընթացքում
զորակոչիկներին
Ստեփանակերտի
սահմաններից դուրս փոխադրող ավտոբուսներն ուղեկցելու համար
հանրապետական հավաքակայանին կցել Ճանապարհային ոստիկանության
համապատասխան անձնակազմ:
10. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարին՝
ապահովել
զորակոչիկների
փոխադրումը
զինվորական
կոմիսարիատներից
հանրապետական
հավաքակայան՝ ըստ զինվորական կոմիսարիատների ներկայացրած
հայտերի:
11.
Սահմանել,
որ
զորակոչի
կազմակերպման
ծախսերը
փոխհատուցվում են Արցախի Հանրապետության պաշտպանության
նախարարության միջոցների հաշվին՝ բացառությամբ սույն որոշման 8-րդ
կետով կատարվող ծախսերի:
12. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետին, Արցախի
Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին՝
զորակոչից խուսափելու դեպքերը կանխելու նպատակով ձմեռային զորակոչի
ընթացքում ուժեղացնել վերահսկողությունն Արցախի Հանրապետության
սահմանային
հաղորդակցության
ուղիներում, զորակոչային տարիքի
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Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների Արցախի Հանրապետությունից
մեկնումը թույլատրել միայն զինվորական գրքույկներում ժամկետային
զինվորական ծառայությունն ավարտելու կամ հիվանդության պատճառով
պահեստազորում գտնվելու, իսկ ամրակցման (նախնական հաշվառման)
վկայականներում՝ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից
տարկետման իրավունքից օգտվելու մասին զինվորական կոմիսարիատների
համապատասխան նշումների առկայության դեպքում:
13. Սույն որոշման կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը
վերապահել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին և
հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովին:
14. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 695-Ն որոշման
ԿԱԶՄ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

Սերգեյ Վլադիմիրի Առստամյան - Արցախի Հանրապետության զինվորական
կոմիսար, հանձնաժողովի նախագահ
Կարեն Սամվելի Մելքումյան - «Արևիկ» բուժմիավորում փակ բաժնետիրական
ընկերության գործադիր տնօրեն, հանձնաժողովի անդամ
Դավիթ Ռոբերտի Արզումանյան - Արցախի Հանրապետության պետական
նախարարի աշխատակազմի ղեկավար, հանձնաժողովի անդամ
Գագիկ Արկադիի Ասրիյան - Արցախի Հանրապետության գլխավոր
դատախազության
պետական
շահերի
պաշտպանության
բաժնի
պետ,
արդարադատության առաջին դասի խորհրդական, հանձնաժողովի անդամ
Գագիկ Յուրիի Հարությունյան - Արցախի Հանրապետության ոստիկանության
հասարակական կարգի ապահովման բաժնի պետ, հանձնաժողովի անդամ
Էրիկ Արտյոմի Ծատրյան - Արցախի Հանրապետության զինվորական
կոմիսարիատի զորակոչի բաժանմունքի պետ, հանձնաժողովի քարտուղար

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 695-Ն որոշման
ԿԱԶՄ
ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ (ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ) ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Արարատ Գեորգիի Խաչատրյան - Ստեփանակերտի զինվորական կոմիսար,
հանձնաժողովի նախագահ
Զորեն Սերգեյի Ղազարյան - Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի
աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ, հանձնաժողովի
անդամ
Արամ Գեորգիի Սաֆարյան - Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազի տեղակալ,
հանձնաժողովի անդամ
Վահրամ Ռաֆայելի Բալայան - Ստեփանակերտ քաղաքի ոստիկանության
վարչության ԱԳԲ պետ, հանձնաժողովի անդամ
ՇՈՒՇԻԻ ՇՐՋԱՆԻ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Դավիթ Բորիսի Սաիյան - Շուշիի զինվորական կոմիսար, հանձնաժողովի
նախագահ
Սամվել Ալեքսանդրի Հարությունյան - Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի
տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ
Արտուր Սերգեյի Սարգսյան - Շուշիի շրջանի դատախազության դատախազ,
հանձնաժողովի անդամ
Միքայել Յուրիի Ավանեսյան - Շուշիի շրջանի ոստիկանության բաժնի պետի
տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ
ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆԻ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Անդրեյ Վալերիի Ներսեսյան - Հադրութի զինվորական կոմիսար,
հանձնաժողովի նախագահ
Արծվիկ Ռոմանի Մաիլյան - Հադրութի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի
տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ
Գրիգորի Սեյրանի Ամիրյան - Հադրութի շրջանի դատախազ, հանձնաժողովի
անդամ
Ռուսլան Սերոյի Բաղդասարյան - Հադրութի շրջանի ոստիկանության քրեական
հետախուզության պետ, հանձնաժողովի անդամ
ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Արսեն Վաղարշակի Աղաբեկյան - Մարտունու զինվորական կոմիսար,
հանձնաժողովի նախագահ
Նորայր Սեյրանի Սարգսյան - Մարտունու շրջանի վարչակազմի գյուղատնտես,
հանձնաժողովի անդամ
Մարյամ Կարոյի Այդինյան - Մարտունու շրջանի դատախազության դատախազ,
հանձնաժողովի անդամ
Նարեկ Զորիկի Դադասյան - Մարտունու շրջանի ոստիկանության պետի
օպերատիվ գծով տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ
ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Արծվիկ Անդրանիկի Գաբրիելյան - Ասկերանի զինվորական կոմիսար,
հանձնաժողովի նախագահ
Վահագն Միքայելի Առստամյան - Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի
տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ
Աշոտ Յուրիի Ղուլյան - Ասկերանի շրջանի դատախազության ավագ
դատախազ, հանձնաժողովի անդամ
Նվեր Սլավայի Մելքումյան - Ասկերանի շրջանի ոստիկանության բաժնի պետի
տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ
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ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Իգոր Ռոբիկի Սարգսյան - Մարտակերտի զինվորական կոմիսար,
հանձնաժողովի նախագահ
Գարիկ Գեորգիի Վանյան - Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի
տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ
Հովիկ Հրաչիկի Սարգսյան - Մարտակերտի շրջանի դատախազության
դատախազ, հանձնաժողովի անդամ
Հարություն Արարատի Սահակյան - Մարտակերտի շրջանի ոստիկանության
բաժնի պետի ծառայության գծով տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ
ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Մխիթար Միշայի Ավանեսյան - Շահումյանի զինվորական կոմիսար,
հանձնաժողովի նախագահ
Համլետ Հովհաննեսի Թադևոսյան - Շահումյանի շրջանի վարչակազմի
ղեկավարի տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ
Գևորգ Ռոբերտի Հայրապետյան - Շահումյանի շրջանի դատախազ,
հանձնաժողովի անդամ
Նարեկ Ռուսլանի Սաղիյան - Շահումյանի շրջանի ոստիկանության բաժնի
պետի տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ
ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՇՐՋԱՆԻ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Կամո Հմայակի Ալավերդյան - Քաշաթաղի զինվորական կոմիսար,
հանձնաժողովի նախագահ
Գևորգ Գուրգենի Մնացականյան - Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի
տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ
Իգոր Իսմաիլի Ալավերդյան - Քաշաթաղի շրջանի դատախազ, հանձնաժողովի
անդամ
Արմեն Լյովայի Բալիկյան - Քաշաթաղի շրջանի ոստիկանության բաժնի պետի
տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 695-Ն որոշման
ԿԱԶՄ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ
ԿԻՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՄԲԻ

Կարինե Էդուարդի Բաղյան
Հակոբ Գրիշայի Հակոբյան
Սրբուհի Ռոմիկի Բաղդասարյան
Գայանե Սպարտակի Թևոսյան
Էդվարդ Ռաֆայելի Ստեփանյան
Սևակ Էմիրջանի Ասլանյան
Լեոնիդ Եղիշեի Համբարձումյան
Ինեսա Միքայելի Ադամյան
Կարեն Դմիտրիի Դավթյան
Աիդա Երեմի Հարությունյան

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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- թերապևտ
- հոգեբույժ
- նյարդաբան
- քիթ-կոկորդ-ականջաբան
- վիրաբույժ
- ակնաբույժ
- մաշկաբան
- սրտաբան
- վնասվածքաբան
- ատամնաբույժ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ
18-Ի N 24-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 67-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի
2018
թվականի
մայիսի
18-ի
«Բնական
գազի
մատակարարման (Մատակարար-Բաժանորդ (բնակիչ)) պայմանագրի
օրինակելի ձևը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 29Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 24-Ն որոշման 2-րդ կետում «2021 թվականի
հունվարի 1-ը» բառերը փոխարինել «2021 թվականի ապրիլի 1-ը» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ
18-Ի N 25-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 68-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի
2018
թվականի
մայիսի
18-ի
«Բնական
գազի
մատակարարման
(Մատակարար-Բաժանորդ
(կազմակերպություն))
պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի
հուլիսի 25-ի թիվ 41Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2008 թվականի հուլիսի 25-ի թիվ 42Ն որոշումներն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 25-Ն որոշման 2-րդ կետում «2021 թվականի
հունվարի 1-ը» բառերը փոխարինել «2021 թվականի ապրիլի 1-ը» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ
7-Ի N 46Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 69-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Ջուր-էներգիա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի գրությունը,
ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի Հանրապետության
նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի միջև 2020
թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն իր հետևանքներով՝
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 7-ի ««Ջուր-էներգիա»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Հոչանց» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 46Ա որոշումը և այդ
որոշմամբ
«Ջուր-էներգիա»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը տրամադրված «Հոչանց» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության N 0006 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի
N 13-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 70-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն
որոշումը
և
հաշվի
առնելով
«ՎԻՍԱՎՏ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն
իր հետևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր
ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի մարտի 30-ի ««ՎԻՍԱՎՏ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ»
փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 13-Ա որոշումը և այդ
որոշմամբ
«ՎԻՍԱՎՏ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը տրամադրված «ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության N 0002 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ
24-Ի N 46Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 71-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Ծովինար-Նարեկ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն
իր
հետևանքներով՝
Արցախի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 24-ի ««ԾովինարՆարեկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ակունք»
փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 46Ա որոշումը և այդ
որոշմամբ «Ծովինար-Նարեկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերությանը տրամադրված «Ակունք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության N 0007 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 30-Ի N 2-Ա
ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 72-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ՏՐՏՈՒ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն
իր հետևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2020 թվականի հունվարի 30-ի ««ՏՐՏՈՒ ԷՆԵՐՋԻ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «ԹԱՐԹԱՌ» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 2-Ա որոշումը և այդ
որոշմամբ «ՏՐՏՈՒ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերությանը տրամադրված «ԹԱՐԹԱՌ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ N 0002 լիցենզիանֈ
2. «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել 2020
թվականի հունվարի 24-ի E/20/06100-311 գրությամբ տրված E2000005
բանկային երաշխիքի համաձայն Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի առջև ստանձնած 8 562 500 (ութ միլիոն հինգ հարյուր
վաթսուներկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամի չափով երաշխիքային
պարտավորությունից:

28

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 5-Ի
N 9-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 73-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԼԵՎ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն
իր հետևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի մարտի 5-ի ««ԼԵՎ ԷՆԵՐՋԻ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Աղավնո» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության
լիցենզիա տրամադրելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2016 թվականի
փետրվարի 12-ի N 5Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 9-Ա
որոշումը
և
այդ
որոշմամբ
«ԼԵՎ
ԷՆԵՐՋԻ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված «Աղավնո» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության
N 0001 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 28-Ի N 1-Ա
ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 74-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն
որոշումը
և
հաշվի
առնելով
«ՀԱԿԱՐԻ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն
իր հետևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր
ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2019 թվականի փետրվարի 28-ի ««ՀԱԿԱՐԻ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Հագարի-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա
տրամադրելու մասին» N 1-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «ՀԱԿԱՐԻ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված
«Հագարի-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի
(հզորության) արտադրության ԼԷ N 0001 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 67-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ
ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 75-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն
իր հետևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ««ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Հոչանց-1» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության
լիցենզիա տրամադրելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2016 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 56Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 67-Ա
որոշումը
և
այդ
որոշմամբ
«ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված «Հոչանց-1» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության ԼԷ N 0009 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 60-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ
ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 76-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Մ․ԷՆԵՐԳՈ Լ» փակ բաժնետիրական
ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի գրությունը, ինչպես նաև
Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահների և
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի
9-ին
կնքված
համաձայնագիրն
իր
հետևանքներով՝
Արցախի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ««Մ․ էՆԵՐԳՈ Լ»
փակ բաժնետիրական ընկերությանը «ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա
տրամադրելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հուլիսի 12-ի N 36-Ա որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» N 60-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «Մ․էՆԵՐԳՈ Լ» փակ
բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրված «ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության
ԼԷ N 0012 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
33

Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ
26-Ի N 15-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 77-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Հիմնաքար» փակ բաժնետիրական
ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի գրությունը, ինչպես նաև
Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահների և
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի
9-ին
կնքված
համաձայնագիրն
իր
հետևանքներով՝
Արցախի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 26-ի ««Հիմնաքար» փակ
բաժնետիրական ընկերությանը «Բերդիկ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության
լիցենզիա
տրամադրելու մասին» N 15-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «Հիմնաքար» փակ
բաժնետիրական
ընկերությանը
տրամադրված
«Բերդիկ»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության ԼԷ N 0002 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 54-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 78-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԹԱՐԹԱՌ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն
իր հետևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի
2017
թվականի
հոկտեմբերի
30-ի
««ԹԱՐԹԱՌ
ԷՆԵՐՋԻ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը «ԼԵՎ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական
էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N
54-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «ԹԱՐԹԱՌ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված «ԼԵՎ-2» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության N 0006 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ
18-Ի N 28-Ա ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԼԷ N 0004 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 79-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին»
օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի
հոկտեմբերի
25-ի
«Էներգետիկայի
բնագավառում
գործունեության
լիցենզավորման
կարգը
հաստատելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի
հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն
որոշումը
և
հաշվի
առնելով
«Էներգո
Գրուպ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ի
գրությունը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Կասեցնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի ««Էներգո Գրուպ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը
«Կայծաղբյուր»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայան-2-ում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 28-Ա որոշմամբ «Էներգո
Գրուպ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը
տրամադրված «Կայծաղբյուր» փոքր հիդրոէլեկտրակայան-2-ում էլեկտրական
էներգիայի (հզորության) արտադրության
ԼԷ N 0004 լիցենզիայի
գործողությունը՝ մինչև 2021 թվականի մարտի 31-ըֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 54-Ա ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԼԷ N 0010
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 80-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի
հոկտեմբերի
25-ի
«Էներգետիկայի
բնագավառում
գործունեության
լիցենզավորման
կարգը
հաստատելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի
հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն
որոշումը
և
հաշվի
առնելով
«Էներգո
Գրուպ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի սեպտեմբերի 24-ի և
դեկտեմբերի 25-ի գրությունները՝ Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Կասեցնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2018 թվականի հոկտեմբերի 26-ի ««Էներգո Գրուպ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Կայծաղբյուր» փոքր
հիդրոէլեկտրակայան-1-ում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 54-Ա որոշմամբ «Էներգո
Գրուպ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը
տրամադրված «Կայծաղբյուր» փոքր հիդրոէլեկտրակայան-1-ում էլեկտրական
էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ N 0010 լիցենզիայի
գործողությունը՝ մինչև 2021 թվականի մարտի 31-ըֈ
2. «Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել 2018
թվականի սեպտեմբերի 26-ի 652-10895 գրությամբ տրված AԲԵՆ18/157-01
բանկային երաշխիքի համաձայն Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի առջև ստանձնած 26 400 000 (քսանվեց միլիոն չորս հարյուր
հազար) ՀՀ դրամի չափով երաշխիքային պարտավորությունից:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ
3-Ի N 11 Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 81-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Պրոտոն» փակ բաժնետիրական
ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ի գրությունը, ինչպես նաև
Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահների և
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի
9-ին
կնքված
համաձայնագիրն
իր
հետևանքներով՝
Արցախի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2012 թվականի փետրվարի 3-ի ««Պրոտոն» փակ
բաժնետիրական ընկերությանը «Սյունիք-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության
լիցենզիա
տրամադրելու մասին» N 11Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «Պրոտոն» փակ
բաժնետիրական
ընկերությանը
տրամադրված
«Սյունիք-2»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության N 0001 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ
7-Ի ԹԻՎ 6Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 82-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԻԶՈՏՈՊ ԴԵԼՏԱ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն
իր հետևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր
ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի փետրվարի 7-ի ««ԻԶՈՏՈՊ
ԴԵԼՏԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Սյունիք
1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի արտադրության
լիցենզիա տրամադրելու մասին» թիվ 6Ա որոշումը և այդ որոշմամբ
«ԻԶՈՏՈՊ ԴԵԼՏԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը
տրամադրված «Սյունիք 1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական
էներգիայի արտադրության N 0001 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ
25-Ի N 32-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 83-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԼԻՄԵՍՏՈՆ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն
իր հետևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր
ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի հունիսի 25-ի ««ԼԻՄԵՍՏՈՆ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Եղեգնուտ-1» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 32-Ա որոշումը և այդ
որոշմամբ
«ԼԻՄԵՍՏՈՆ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը տրամադրված «Եղեգնուտ-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ N 0006 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ
7-Ի N 47Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 84-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ՄԵԳԱՏՈՆ» փակ բաժնետիրական
ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի գրությունը, ինչպես նաև
Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահների և
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի
9-ին
կնքված
համաձայնագիրն
իր
հետևանքներով՝
Արցախի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 7-ի ««ՄԵԳԱՏՈՆ» փակ
բաժնետիրական ընկերությանը «Եղեգնուտ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության
լիցենզիա
տրամադրելու մասին» N 47Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «ՄԵԳԱՏՈՆ» փակ
բաժնետիրական
ընկերությանը
տրամադրված
«Եղեգնուտ»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության N 0007 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ
28-Ի N 43Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 85-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ի հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Նետրինո» փակ բաժնետիրական
ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ի գրությունը, ինչպես նաև
Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահների և
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի
9-ին
կնքված
համաձայնագիրն
իր
հետևանքներով՝
Արցախի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները
և
տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2013 թվականի հունիսի 28-ի ««Նետրինո» փակ
բաժնետիրական ընկերությանը «Սյունիք-4» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության
լիցենզիա
տրամադրելու մասին» N 43Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «Նետրինո» փակ
բաժնետիրական
ընկերությանը
տրամադրված
«Սյունիք-4»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության N 0002 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ
26-Ի N 36-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 86-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԷԼԻՏ ՀԻԴՐՈ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն
իր
հետևանքներով
և
Արցախի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի հուլիսի 26-ի ««ԷԼԻՏ ՀԻԴՐՈ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «ԷԼԻՏ» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 36-Ա որոշումը և այդ
որոշմամբ «ԷԼԻՏ ՀԻԴՐՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերությանը տրամադրված «ԷԼԻՏ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ N 0008 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 14-Ի N 26-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 87-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին»
օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ հոդվածը,
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017
թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության
լիցենզավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԷՆԵՐՋԻ ՍՏՐՈՅ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերության
2019
թվականի
դեկտեմբերի 28-ի գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության,
Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն իր
հետևանքներով և Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2019 թվականի մայիսի 14-ի ««ԷՆԵՐՋԻ ՍՏՐՈՅ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը
«ԳԵՏԱՇԵՆ»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության
լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 26-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «ԷՆԵՐՋԻ
ՍՏՐՈՅ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված
«ԳԵՏԱՇԵՆ»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության) արտադրության ԼԷ N 0004 լիցենզիանֈ
2․«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել
2019 թվականի մայիսի 2-ի N 384-07 գրությամբ տրված E19-000210 բանկային
երաշխիքի համաձայն Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի առջև
ստանձնած 11 600 000 (տասնմեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամի չափով
երաշխիքային պարտավորությունից:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 30-Ի N 3-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 88-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ իրավական
ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ հոդվածը, Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի
հոկտեմբերի
25-ի
«Էներգետիկայի
բնագավառում
գործունեության
լիցենզավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԹԱՐԹԱՌ
ՀԻԴՐՈ ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2020
թվականի դեկտեմբերի 28-ի գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության,
Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն իր
հետևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2020 թվականի հունվարի 30-ի ««ԹԱՐԹԱՌ ՀԻԴՐՈ ԳՐՈՒՊ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «ԹԱՐԹԱՌ ՀԻԴՐՈ
ԳՐՈՒՊ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 3-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ
«ԹԱՐԹԱՌ ՀԻԴՐՈ ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված «ԹԱՐԹԱՌ ՀԻԴՐՈ ԳՐՈՒՊ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ N 0003 լիցենզիանֈ
2․ «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել 2020
թվականի հունվարի 24-ի E/20/06100-312 գրությամբ տրված E2000004B1914
բանկային երաշխիքի համաձայն Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի առջև ստանձնած 20 657 500 (քսան միլիոն վեց հարյուր հիսունյոթ
հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամի չափով երաշխիքային պարտավորությունից:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 31-Ի
N 17Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 89-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն
որոշումը
և
հաշվի
առնելով
«Իմաստ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն
իր հետևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր
ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2015 թվականի մարտի 31-ի ««Իմաստ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «ՀԱԿ» փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 17Ա որոշումը և այդ
որոշմամբ
«Իմաստ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը տրամադրված «ՀԱԿ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության N 0004 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 19Ի N 40-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 90-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն
որոշումը
և
հաշվի
առնելով
«Իմաստ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն
իր հետևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր
ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2019 թվականի հուլիսի 19-ի ««ԻՄԱՍՏ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը
«ՀԱԿ-2»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 40-Ա որոշումը և այդ
որոշմամբ
«ԻՄԱՍՏ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը տրամադրված «ՀԱԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ N 0006
լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 47-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 91-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ
հոդվածը,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն
որոշումը
և
հաշվի
առնելով
«ԿԱՐՀԱՍ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն
իր հետևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 29-ի ««ԿԱՐՀԱՍ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերության
Քաշաթաղի
մասնաճյուղին «ԱՂԱՎՆՈ-Կ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական
էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին»
N 47-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «ԿԱՐՀԱՍ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերության
Քաշաթաղի
մասնաճյուղին
տրամադրված «ԱՂԱՎՆՈ-Կ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական
էներգիայի արտադրության N 0005 լիցենզիանֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ
31-Ի N 43-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 92-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,
«Էներգետիկայի մասին»
օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ հոդվածը,
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017
թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության
լիցենզավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Հոչանց»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերության
2020
թվականի
դեկտեմբերի 29-ի գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության,
Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն իր
հետևանքներով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի օգոստոսի 31-ի ««Հոչանց»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը
«ՀԱԿ-2»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության
լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 43-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «Հոչանց»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված «ՀԱԿ-2»
փոքր
հիդրոէլեկտրակայանում
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության ԼԷ N 0009 լիցենզիանֈ
2. «Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել 2018
թվականի հուլիսի 24-ի N 652-6287 գրությամբ տրված CԲԵՆ18/133-38 բանկային
երաշխիքի համաձայն Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի առջև
ստանձնած 855 000 (ութ հարյուր հիսունհինգ հազար) ՀՀ դրամի չափով
երաշխիքային պարտավորությունից:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
2020 թվականի դեկտեմբերի 29
ք. Ստեփանակերտ
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Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ,
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
Հ Ր Ա Մ Ա Ն
«18» դեկտեմբերի 2020թ.

N 169/Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Կրթության մասին»
համապատասխան՝

օրենքի

14-րդ

հոդվածի

2-րդ

մասին

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Հաստատել հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական
ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2020-2021 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական
պլանները՝ համաձայն հավելվածի:
2. Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի
նախարարության
աշխատակազմի
ֆինանսատնտեսական
բաժնին՝
հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորումն
իրականացնել՝ հիմք ընդունելով սույն հրամանով հաստատված օրինակելի
ուսումնական պլանները:
3. Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի
նախարարության աշխատակազմի կրթության և գիտության վարչությանը և
կրթության
պետական
տեսչությանը՝
ապահովել
ուսումնական
հաստատությունների գործունեությունը՝ օրինակելի ուսումնական պլանների
պահանջներին համապատասխան:
4. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարի
տեղակալ Մ. Համբարձումյանին:
5. Սույն հրամանը ուժի մեջ է հրապարակման պահից:

Լ. ՂԱՐԱԽԱՆՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և մշակույթի նախարարի
2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 169/Ն հրամանի
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
1. ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող
հանրակրթական ուսումնական հաստատության (այսուհետ՝ Հաստատություն) 2020-2021
ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները (այսուհետ` Ուսումնական
պլան), բացառությամբ 7-րդ և 8-րդ աղյուսակների, ունեն երկու` պետական և դպրոցական
բաղադրիչֈ Պետական և դպրոցական բաղադրիչները պարտադիր են և պետական
ուսումնական հաստատություններում
ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից:
Հաստատությունը Ուսումնական պլանի հիման վրա դպրոցական բաղադրիչով
սահմանված ժամաքանակի տնօրինմամբ հաստատում է տվյալ ուսումնական տարվա իր
ուսումնական պլան(ներ)ըֈ
1. Հաստատության Ուսումնական պլանը սահմանում է միջնակարգ կրթության
բովանդակության կառուցվածքը, հանրակրթական ուսումնական առարկաներին
հատկացվող շաբաթական ժամաքանակները` ըստ բաղադրիչների, և հանրակրթական
պետական ծրագրի նորմատիվային ծավալը (սովորողների շաբաթական ուսումնական
բեռնվածության առավելագույն չափը)` ըստ դասարանների:
2. Պետական բաղադրիչով սահմանված ժամաքանակում փոփոխություն կարող է
կատարվել միայն Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության (այսուհետ` Նախարարություն) համաձայնությամբ`
1) արտակարգ ընդունակություններ ունեցող սովորողների ուսուցումն առավել
բարենպաստ պայմաններում կազմակերպելու համար,
2) բազմահամակազմ կամ թերբեռնված դասարանների առկայության դեպքում,
3) Նախարարության կողմից տվյալ Հաստատության համար երաշխավորված
այլընտրանքային ծրագրերով ու մեթոդներով ուսուցում իրականացնելու դեպքում:
3. Ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի տնօրինման
կարգը սահմանված է`
1) «Հաստատության ուսումնական պլանների ընդհանրական պարզաբանումներ»ում,
2) օտար լեզվի ընտրությունը` «Օտար լեզվի ընտրության կարգ»-ումֈ
4. Ուսումնական պարապմունքները Հաստատությունում սկսվում են 2020
թվականի սեպտեմբերի 14-ին, ավարտվում 2021 թվականի հունիսի 12-ին` 6-օրյա
աշխատանքային շաբաթվա դեպքում՝ ապահովելով առնվազն 30 ուսումնական շաբաթ` առաջին, 32` երկրորդ և 34՝ երրորդից տասներկուերորդ դասարանների համարֈ
Բոլոր
պետական
հանրակրթական
ուսումնական
հաստատություններում
ուսումնական շաբաթվա տևողությունը սահմանում է ուսումնական հաստատությունը՝
15-օրյա ժամկետում համաձայնեցնելով Նախարարության հետ:
5. Ուսումնական
հաստատություններում
կրթության
առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը կազմակերպվում է
«Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող
հանրակրթական ուսումնական հաստատության 2020-2021 ուսումնական տարվա
օրինակելի ուսումնական պլանների» հիման վրա` յուրաքանչյուր սովորողի համար,
ըստ անհրաժեշտության կազմելով անհատական ուսուցման պլան (ԱՈՒՊ):
6. Ուսումնական պլանի պետական պարտադիր և դպրոցական բաղադրիչներն
ուղղված են հանրակրթության պետական չափորոշչով, առարկայական չափորոշիչներով և ծրագրերով ամրագրված գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների յուրացման ապահովմանըֈ
7. Հաստատությունում (2-12-րդ դասարաններ) գործում է սովորողների գնահատման տաս միավորային սանդղակֈ
8. Գիտելիքների ստուգումների, հիմնական և միջնակարգ կրթության ավարտական և պետական ավարտական քննությունների ժամանակ կիրառվող գնահատ-
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ման այլ սանդղակները բերվում են գնահատման տասը կամ 20 միավորային
գրանցմանֈ
9. Սովորողների ընթացիկ գնահատականների հիման վրա ձևավորվում են
տարեկան գնահատականները` բացառությամբ սույն հավելվածի 10-րդ կետով
նախատեսված դեպքի:
10. Առաջին դասարանում սովորողներին ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատականներ չեն նշանակվում. ընթացիկ գնահատումը կատարվում է բնութագրման միջոցով:
Տարեկան ամփոփիչ գնահատման նպատակով կազմվում է յուրաքանչյուր սովորողի
կրթական զարգացման բնութագիրը:
11. Հաստատությունում խմբային ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը
դասն է: Դասի (մեկ ակադեմիական դասաժամի) տևողությունը 40 րոպե է:
12. Տարրական դպրոցում յուրաքանչյուր դասաժամի միջնամասում որոշակի ժամանակ հատկացվում է լիցքաթափող և վերականգնող վարժություններին ու խաղերին`
Նախարարության մեթոդական ցուցումների համաձայն:
13. Ուսումնական պարապմունքների ընթացքում 3-12-րդ դասարանների սովորողներին տրվում են արձակուրդներ` աշնանային՝ 2020 թվականի նոյեմբերի 2-15-ը
ներառյալ, ձմեռային՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից 2021 թվականի հունվարի 7-ը
ներառյալ, գարնանային՝ 2021 թվականի մարտի 22-28-ը ներառյալ:
14. Առաջին դասարանցիների աշնանային արձակուրդները տրվում են 2020
թվականի նոյեմբերի 2-15-ը ներառյալ, ձմեռայինը՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից 2021
թվականի հունվարի 18-ը ներառյալ, գարնանայինը՝ 2021 թվականի մարտի 22-ից ապրիլի
4-ը ներառյալ:
15. Երկրորդ դասարանցիների աշնանային արձակուրդները տրվում են 2020
թվականի նոյեմբերի 2-15-ը ներառյալ, ձմեռայինը՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից
2021 թվականի հունվարի 18-ը ներառյալ և գարնանայինը՝ 2021 թվականի մարտի 22-28-ը
ներառյալ:
16. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման լիազորված մարմնի՝
շրջանների վարչակազմերի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) (այսուհետ՝ Լիազոր
մարմին) ենթակայության հաստատությունների համար սույն հավելվածի 13-րդ, 14-րդ և 15րդ կետերով սահմանված արձակուրդների ժամկետներում Հաստատության նախաձեռնության դեպքում Լիազոր մարմնի կողմից կարող են կատարվել փոփոխություններ:
Լիազոր մարմինը փոփոխությունները առնվազը հինգ աշխատանքային օր առաջ համաձայնեցնում է Նախարարության հետ:
17. Հաստատությունը անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում (եղանակային
անբարենպաստ պայմաններ, սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում, տարերային
աղետ և այլն), կրթության շարունակականությունը ապահովելու համար, կարող է
հանրակրթական հիմնական կրթական ծրագրերը իրականացնել հեռավար ուսուցման
ձևով :
18. Նախարարությունը անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում (եղանակային
անբարենպաստ պայմաններ, սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում, տարերային
աղետներ և այլն) կարող է սահմանել լրացուցիչ արձակուրդ՝ բաց թողնված ժամերը մինչև
ուսումնական պարապմունքների ավարտը լրացնելու և ըստ Հաստատության
ենթակայության՝ Լիազոր մարմնին տեղեկացնելու պայմանով: Անհաղթահարելի ուժի
առաջացման դեպքում Հաստատության դիմումի հիման վրա Լիազոր մարմինը կարող է
սահմանել լրացուցիչ արձակուրդ՝ այդ մասին հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում
տեղեկացնելով Նախարարությանը: Նախարարության ենթակայության հաստատություններում սույն հավելվածի 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ կետերով սահմանված արձակուրդների
ժամկետների փոփոխությունները, ինչպես նաև Հաստատության կողմից լրացուցիչ
արձակուրդի նախատեսումը կատարվում է Հաստատության նախաձեռնությամբ` Նախարարության համաձայնությամբ:
19. Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունում արձակուրդների տևողությունը
և ժամկետները, ինչպես նաև դրանցում կատարվող փոփոխությունները սահմանում է
հիմնադիրը` այդ մասին հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղյակ պահելով
Նախարարությանը:
2. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
20. Դպրոցական բաղադրիչի տնօրինման կարգ.
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1) Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը հատկացվում է Ուսումնական պլանի
պետական բաղադրիչով տվյալ դասարանի պետական պարտադիր առարկայացանկում նախատեսված և (կամ) Նախարարության կողմից երաշխավորված լրացուցիչ
առարկայացանկում ընդգրկված առարկաներին, հոսքային կամ առանձին
առարկաների խորացված ուսուցման ծրագրերի իրականացմանը և (կամ)
սովորողների նախասիրություններին, Հաստատության առանձնահատկություններին,
համայնքի կարիքներին համապատասխան կրթություն կազմակերպելու նպատակով,
2)
Դպրոցական
բաղադրիչի
ժամաքանակը
պետական
պարտադիր
առարկաներին բաշխելու դեպքում ուսուցումն իրականացվում է սույն Ուսումնական
պլանի միջնակարգ դպրոցի ինչպես նաև ավագ դպրոցի հոսքերի ուսումնական
պլանների ընդհանուր հանրակրթական առարկաների համար նախատեսված
ծրագրերով,
3) Նախարարության կողմից հաստատված ծրագրերով երաշխավորվում է «Կիրառական տնտեսագիտություն» (9-րդ դասարան), «Կյանքի հմտություններ» (2-8-րդ
դասարաններ), «Բնապահպանություն» (7-8-րդ կամ 8-9-րդ դասարաններ), «Էկոլոգիա» (89-րդ դասարաններ), «Էներգիայի և ռեսուրսների օգտագործում» (7-րդ կամ 8-րդ
դասարան), «Ֆերմերային գործ» (11-12-րդ դասարաններ), «Տրամաբանություն» (11-րդ
դասարան), «Գրաբար» (7-րդ կամ 8-րդ և 11-րդ դասարաններ), «Հայոց եկեղեցու պատմություն» (2-4-րդ դասարաններ), «Հայկական հարցի պատմություն» (11-րդ դասարան),
«Հոգեբանություն» (7-8-րդ դասարաններ), «Մշակույթի պատմություն» (7-9-րդ
դասարաններ), «Տնտեսագիտություն» (10-11-րդ դասարաններ), «Ձեռնարկատիրական
կրթություն» (10-11-րդ դասարաններ) առարկաների ուսուցումը: Նշված առարկաների
ուսուցումը այլ դասարաններում Հաստատության կողմից կարող է իրականացվել դրանց
առարկայական ծրագրերը սահմանված կարգով Նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո,
4) Հաստատությունը կարող է ներդնել նաև նոր առարկաներ (դասընթացներ)՝
դրանց ծրագրերը սահմանված կարգով Նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո,
5)
Հաստատության ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի
բաշխումը կատարվում է մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ՝ ելնելով Հաստատության, դասարանի պատրաստվածությունից, մանկավարժներով, ծրագրերով,
դասագրքերով և երաշխավորված լրացուցիչ առարկայացանկի որևէ առարկայի լիարժեք
ուսուցման կազմակերպման նպատակով Նախարարության կողմից հանրակրթական
ուսումնական հաստատությունների համար երաշխավորված այլ ուսումնական գրականությամբ ապահովվածությունից և ուսուցման կազմակերպման համար անհրաժեշտ այլ
պայմաններից, ինչպես նաև Նախարարության հանձնարարականներից.
6)
Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի բաշխումը պարտադիր է,
7)
Դպրոցական բաղադրիչով սահմանված ժամաքանակի շրջանակում դասավանդվող առարկայացանկը ամրագրվում է Հաստատության ուսումնական պլանում և
դասացուցակումֈ
21. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը 12-րդ դասարանում.
1) 12-րդ դասարանում ուսումնասիրվող հանրակրթական պետական ծրագրի
Ուսումնական պլանի նորմատիվային ծավալը սահմանվում է շաբաթական 34 դասաժամ`
ապահովելով 12-րդ դասարանի ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առարկաների
ուսումնասիրությունը,
2) Հաստատության 12-րդ դասարանի ուսումնական պլանով նախատեսված
առարկաների ուսումնասիրությունն ավարտվում է 2021 թվականի մարտի 21-ին
տարեկան գնահատականով և (կամ) ամփոփիչ ատեստավորմամբ (պետական
ավարտական
քննությամբ),
բացառությամբ
«Նախնական
զինվորական
պատրաստություն» (ՆԶՊ) և սովորողի կողմից 2021 թվականի մարտի 29-ից
ուսումնասիրության համար ընտրված առարկաների,
3) 12-րդ դասարանում 2021 թվականի մարտի 29-ից սովորողի շաբաթական
ուսումնական բեռնվածությունը ձևավորվում է պարտադիր ուսումնասիրության
«Նախնական զինվորական պատրաստություն» (ՆԶՊ) (1 ժամ) առարկայի և սովորողի
ընտրությամբ առնվազն երեք առարկայի ուսումնառության համար հատկացված
ժամաքանակից` ապահովելով առնվազն 31 դասաժամ,
4) Նորմատիվային 34 դասաժամի և սովորողի ուսումնական պարտադիր
բեռնվածության 31 դասաժամի տարբերությունից մնացած 3 դասաժամը տնօրինում է
սովորողը,
5) 12-րդ դասարանում 2021 մարտի 29-ից կողմից ընտրված առարկաներին
Հաստատության ուսումնական պլանով հատկացված ժամաքանակը տրվում է այդ
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առարկաների ուսումնական նյութի կրկնությանը: Ուսումնական նյութի կրկնությունը
ինքնուրույն աշխատանքի միջոցով կարող է իրականացվել հեռավար կրթության
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ,
6) «Նախնական զինվորական պատրաստություն» (ՆԶՊ) և սովորողի կողմից
ընտրված առարկաների ուսումնասիրությունը (կրկնությունը) ավարտվում է 2021
թվականի հունիսի 12-ին տարեկան գնահատականով և (կամ) պետական ավարտական
քննությամբ,
7) 12-րդ դասարանում 2021 թվականի մարտի 29-ից ուսումնասիրության համար
իրենց կողմից ընտրված ուսումնական առարկաների ցանկը Հաստատության
սովորողները մինչև 2021 թվականի մարտի 1-ը գրավոր հայտնում են Հաստատության
տնօրենին: Միասնական քննություններ հանձնող սովորողները ցանկում ներառում են նաև
միասնական քննական առարկաները,
8) Եթե Հաստատության ուսումնական պլանով նախատեսված որևէ առարկա(ներ)
դասարանի սովորողներից ոչ մեկը չի ընտրել, ապա այդ առարկային(ներին)
ոււսումնական պլանով հատկացված ժամաքանակը վերաբաշխվում է տվյալ դասարանի
սովորողների կողմից ընտրված ուսումնական առարկաներին, և կազմվում է տվյալ
դասարանի 2021 թվականի մարտի 29-ից հունիսի 12-ը ընկած ժամանակահատվածի
ուսումնական պլանը,
9) Դասարանի ուսումնական պլանին համապատասխան` կազմվում է տվյալ
դասարանի դասացուցակը,
10) Մեկից ավելի դասարանների առկայության դեպքում կարող են ձևավորվել
միևնույն առարկան ուսումնասիրող զուգահեռ դասարանների սովորողներից կազմված
ուսումնական խմբեր: Այդ դեպքում տվյալ ուսումնական առարկայից անհրաժեշտ
գրանցումները կատարվում
են առարկայական դասամատյանում:
Տարեկան
գնահատականներն այնուհետև փոխանցվում են դասարանի հիմնական դասամատյան,
11) 12-րդ դասարանի սովորողի կողմից 2021 թվականի մարտի 29-ից ընտրված
առարկաների ուսումնական նյութի կրկնությունը սույն կետի 5-րդ ենթակետի
պահանջներին համապատասխան կազմակերպվում է դասարանային (դասացուցակին
համապատասխան) և արտադասարանային ինքնուրույն ուսումնական գործունեության
տեսակներով,
12) Սովորողը մասնակցում է միայն իր ընտրած առարկաների դասարանային
ուսումնական պարապմունքներին,
13)
Սովորողը
մասնակցում
է
արտադասարանային
ուսումնական
պարապմունքներին այն
դեպքում, երբ դասացուցակով նրա շաբաթական
բեռնվածությունը պակաս է 31 դասաժամից,
14) Սովորողի արտադասարանային պարապմունքներին մասնակցության
տևողությունը որոշվում է 31 ժամի և սովորողի դասացուցակային բեռնվածության
տարբերությամբ,
15) Արտադասարանային պարապմունքներին սովորողի(ների) մասնակցությունը
հաշվառվում է և գրանցվում համապատասխան մատյանում,
16) Արտադասարանային ինքնուրույն ուսումնական գործունեության տեսակներ են՝
ուսուցիչների կողմից տրված հանձնարարությունների կատարումը, լրացուցիչ
ուսումնական գրականության և այլ աղբյուրների ուսումնասիրումը, գործնական և
փորձնական
աշխատանքների
կատարումը,
հիմնահարցերի
հետազոտումը,
ստեղծագործական
աշխատանքը,
տեխնիկական
սարքերով
և
գործիքներով
աշխատանքների կատարումը, գրավոր աշխատանքները, նոր տեխնոլոգիաների,
համակարգչային ծրագրերի կիրառումը, անհատական և խմբային, ինքնուրույն և
համագործակցային աշխատանքների կատարումը, ուսումնական էքսկուրսիաների
անցկացումը և այլն,
17) Սովորողն իր տնօրինմանը հատկացված 3 ժամը կարող է օգտագործել կրթական
այլ ծառայություններ ստանալու նպատակով` տվյալ Հաստատությունում կամ այլ
հաստատություններում:
22. Օտար լեզվի ընտրության կարգ.
1)
Հաստատություններում դասավանդվում է երկու օտար լեզու, որոնցից մեկը
ռուսերենն է, մյուսը` անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլ լեզուներից որևէ մեկը,
2)
Հաստատության ընտրությամբ երրորդ օտար լեզու (բացի ռուսերենից և
մյուս օտար լեզվից) կարելի է դասավանդել դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի
հաշվին՝ 5-9-րդ դասարաններում (շաբաթական 2 ժամ) և 11-12-րդ դասարաններում
(շաբաթական 2 ժամ)՝ Նախարարության կողմից հաստատված չափորոշիչների և ծրագրերի, ուսումնական գրականության հիման վրա, ուսուցման համար անհրաժեշտ
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պայմանների առկայության դեպքում:
5-րդ դասարանում 3–րդ, 4-րդ և 6-րդ
դասարանում 5-րդ, 6-րդ դասարանների ծրագրերը լրիվությամբ ուսուցանելու համար
լրացուցիչ հատկացվում են մեկական ժամ՝ խմբակային պարապմունքների համար
նախատեսված ժամերից. 10-րդ դասարանում հատկացվում է շաբաթական 2 ժամ՝
խմբակային պարապմունքների համար նախատեսված ժամերից,
3)
Նախարարության կողմից՝ Հաստատության մանկավարժական խորհրդի և
ըստ Հաստատության ենթակայության լիազոր մարմնի առաջարկությունների հիման
վրա, կարող է փոխարինվել Հաստատությունում դասավանդվող երկրորդ օտար լեզուն
(անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլն) այլ օտար լեզվով, ինչպես նաև որոշվել
նոր հիմնադրված Հաստատությունում դասավանդվող երկրորդ օտար լեզուն:
3. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
23. Հանրակրթական դպրոցի դասարանը կազմավորվում է տվյալ դասարան
փոխադրված և ընդունված սովորողների ընդհանուր թվի միջին թվաբանականի
հաշվարկով: Տարրական և միջին դպրոցների դասարաններում սովորողների թիվը
սահմանվում է 25-35, իսկ ավագ դպրոցում՝ 20-30 սովորող: Դասարանում սովորողների
առավելագույն թիվը տարրական և միջին դպրոցում չի կարող գերազանցել 35-ը, ավագ
դպրոցում՝ 30-ը: Հիմնադրի կողմից սահմանված խտությունից ավելի պակաս խտությամբ
դասարան կարող է բացվել Հաստատության ֆինանսական միջոցների առկայության
դեպքում՝ Հաստատության խորհրդի որոշմամբ:
24. Տարրական դպրոցում «Ռուսաց լեզու», «Օտար լեզու» և «Շախմատ», միջին
դպրոցում և ավագ դասարաններում «Հայոց լեզու», «Ռուսաց լեզու», «Օտար լեզու» և
«Ինֆորմատիկա» (համակարգչային դասարանի առկայության դեպքում) առարկաների
պարապմունքներին դասարանը կարելի է բաժանել երկու խմբի, եթե սովորողների թիվը 26
և ավելի է:
25. Դասարանը նույն կարգով կարող է կիսվել երկու խմբի նաև Նախարարության
երաշխավորած «Գրաբար» (7-րդ կամ 8-րդ, 11-րդ դասարաններ) առարկայի պարապմունքների ժամանակ՝ դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը այդ առարկային տրամադրելու
դեպքումֈ
26. «Տեխնոլոգիա»
առարկայի (5-7-րդ դասարաններ) պարապմունքներին
դասարանը կիսվում է երկու խմբի՝ տղաների և աղջիկների, եթե տվյալ դասարանի
ընդհանուր աշակերտների թիվը 12 և ավելի է (ուսուցումը կազմակերպվում է
յուրաքանչյուր խմբի համար հաստատված համապատասխան առարկայական
ծրագրով):
27. Անհրաժեշտության դեպքում Հաստատությունն իրավասու է վերաբաշխելու
առարկաների
ուսուցմանը
Ուսումնական
պլանով
հատկացված
ժամերը`
պահպանելով տվյալ առարկայի տարեկան ընդհանուր ժամաքանակը:
28. 2020-2021 ուսումնական տարում նախարարության կողմից երաշխավորված
«Առողջ ապրելակերպ» դասընթացին հատկացված 14 դասաժամ տրամադրվում է
«Ֆիզկուլտուրա» առարկային:
29. 6-12-րդ դասարաններում «Հայոց լեզու», «Մաթեմատիկա», «Ինֆորմատիկա»,
«Քիմիա», «Ֆիզիկա», «Կենսաբանություն», «Հայոց պատմություն» և այլ առարկաների
ծրագրերով ամսական առնվազն 1 (մեկ) ժամ ուսուցումը կազմակերպվում է
համակարգչային կաբինետում (դրա առկայության դեպքում)` ելնելով յուրաքանչյուր
առարկայից մատուցվող ուսումնական նյութի բովանդակային և դասավանդման
մեթոդական պահանջներից: Այն առավել արդյունավետ իրականացնելու համար
անհրաժեշտ է օգտագործել «Հայկական կրթական միջավայրի պաշարների
շտեմարանում» (http://lib.armedu.am) տեղադրված էլեկտրոնային ուսումնական
նյութերը:
30. 6-7-րդ դասարաններում «Կերպարվեստ» առարկան դասավանդվում է մինչև
փետրվարի 27-ը, իսկ «Երաժշտություն» առարկան 2021 թվականի մարտի 1-ից մինչև
հունիսի 12-ը ապահովելով սույն հավելվածով սահմանված՝ տվյալ առարկայի
տարեկան ընդհանուր ժամաքանակի պահպանման պահանջը:
31. «Հայոց պատմություն» և «Համաշխարհային պատմություն» առարկաների
համաժամանակյա թեմաների ուսուցումն ապահովելու նպատակով ուսուցիչներին
իրավունք է տրվում մասնակի փոփոխություններ կատարելու նշված առարկաների
դասացանկում՝ պահպանելով յուրաքանչյուր առարկային հատկացված տարեկան
ընդհանուր ժամաքանակը:
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32. Հաստատությունում, ըստ կրթական ծրագրերի աստիճանների, տարրական,
միջին և ավագ դպրոցներում հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների
համար «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ուսուցումը կարող է իրականացվել
Հանրակրթական դպրոցի հատուկ բժշկական խմբերի «Ֆիզիկական կուլտուրա»
առարկայի 1-12-րդ դասարանների ծրագրով, Հաստատության խմբակների համար
նախատեսված ժամաքանակի շրջանակում կամ տվյալ դասարանի «Ֆիզիկական
կուլտուրա» առարկայի դասաժամերին՝ անհատական ծրագրով: Հաստատությունում
հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների գնահատում «Ֆիզիկական
կուլտուրա» առարկայից չի կատարվում:
4. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ԳՈՐԾՈՂ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ
ՀՈՍՔԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԱՎԱԳ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ 2020-2021
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ:
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
33. Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող
առանձին գործող ավագ դպրոցի (այսուհետ` Ավագ դպրոց) Ուսումնական պլանները
սահմանում են հոսքային ուսուցման ծրագրեր իրականացնող Ավագ դպրոցում միջնակարգ կրթության բովանդակության կառուցվածքը՝ ըստ տարբերակված հոսքերի,
հանրակրթական ուսումնական առարկաներին հատկացվող շաբաթական ժամաքանակները` ըստ բաղադրիչների և սովորողների շաբաթական ուսումնական
բեռնվածության առավելագույն չափը` ըստ դասարանների:
34. Ավագ դպրոցում երաշխավորվում են հոսքերի հետևյալ խմբերը`
1) Հիմնական - հումանիտար, բնագիտամաթեմատիկական, արհեստագործական,
2) Ընդհանուր:
35. Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանների Ուսումնական պլանները ըստ հոսքերի
տրված են՝
1) ընդհանուր հոսքը` «Հաստատության ուսումնական պլան»-ում (համաձայն
աղյուսակ 1-ի),
2) հումանիտար հոսքը` «Հանրակրթական ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի
X-XII դասարանների ուսումնական պլան»-ում (համաձայն աղյուսակ 2-ի),
3) բնագիտամաթեմատիկական հոսքը` «Հանրակրթական ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի X-XII դասարանների ուսումնական պլան»-ում (համաձայն
աղյուսակ 3-ի),
4) արհեստագործական հոսքը` «Հանրակրթական ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի X-XII դասարանների ուսումնական պլան»-ում (համաձայն
աղյուսակ 4-ի):
36. Ուսումնական պարապմունքները Ավագ դպրոցում սկսվում են 2020
թվականի սեպտեմբերի 14-ին և ավարտվում 2021 թվականի հունիսի 12-ին` ապահովելով ոչ պակաս, քան 34 ուսումնական շաբաթ Ավագ դպրոցի յուրաքանչյուր
դասարանի համար: Բոլոր պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնական շաբաթվա տևողությունը սահմանում է ուսումնական
հաստատությունը՝ 15-օրյա ժամկետում համաձայնեցնելով Նախարարության հետ:
37. Ուսումնական պլանի ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային, դպրոցական
բաղադրիչներն ուղղված են հանրակրթության պետական չափորոշչով, առարկայական չափորոշիչներով և ծրագրերով ամրագրված գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների ապահովմանըֈ
38. Ավագ դպրոցում գործում է գնահատման տաս միավորային սանդղակֈ Ընթացիկ
գնահատման ժամանակ կարող է կիրառվել նաև գնահատման այլ սանդղակ, որը բերվում
է տաս միավորային գրանցման:
39. Ավագ դպրոցում խմբային ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը դասն
է:
40. Սովորողների ընթացիկ գնահատականների հիման վրա ձևավորվում են
տարեկան
գնահատականները:
12-րդ
դասարանի
ուսումնական
պլանով
նախատեսված բոլոր առարկաներից տարեկան գնահատականները նշանակվում են
մինչև 2021 թվականի մարտի
21-ը, բացառությամբ «Նախնական զինվորական
պատրաստություն» առարկայի և սովորողի ընտրությամբ 2021 թվականի մարտի 29-ից
մինչև հունիսի 12-ը ուսումնասիրվող
կամ կրկնության համար ընտրված
առարկաների:
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41. Ուսումնական պարապմունքների ընթացքում 10-12-րդ դասարանների սովորողներին տրվում են արձակուրդներ աշնանային՝ 2020 թվականի նոյեմբերի 2-15-ը ներառյալ, ձմեռային՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից 2021 թվականի հունվարի 7-ը
ներառյալ, գարնանային՝ 2021 թվականի մարտի 22-28-ը ներառյալ:
42. Հոսքային ուսուցման առարկաների դասերին դասարանի միջին խտությունը
կարող է սահմանվել 12-15 սովորող` ոլորտը կարգավորող նորմերի պահպանմամբ:
43. Ավագ դպրոցի Ուսումնական պլանների ընդհանուր հանրակրթական
բաղադրիչի «Հայոց լեզու», «Ռուսաց լեզու», «Օտար լեզու», «Ինֆորմատիկա» (համակարգչային դասարանի առկայության դեպքում) առարկաների և արհեստագործական
մասնագիտական դասընթացների դասաժամերին դասարանը կարող է բաժանվել
երկու խմբի, եթե տվյալ դասարանի սովորողների թիվը 20 և ավելի է:
44. Ավագ դպրոցի միևնույն դասարանի(ների) սովորողները ընդհանուր
հանրակրթական բաղադրիչի շրջանակում ուսումնասիրվող երկրորդ օտար լեզվի
(անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն կամ որևէ այլ լեզու) դասաժամին խմբավորվում
են ըստ իրենց կողմից հիմնական դպրոցում ուսումնասիրված օտար լեզվի` անկախ
սովորողների թվից, բայց ոչ ավելի, քան երեք օտար լեզվի (բացի ռուսերենից) համար:
45. 12-րդ դասարանում ուսումնական գործընթացը իրականացվում է սույն
հավելվածի 20-րդ կետի պահանջներին համապատասխան:
46. Օրինակելի ուսումնական պլանների կառուցվածքը.
Հոսքային (խորացված) ուսուցման Ուսումնական պլանները կազմված են ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային (արհեստագործական հոսքում` մասնագիտական)
և դպրոցական բաղադրիչներից.
1) Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչը ներառում է հանրակրթական ուսումնական առարկան(երը) և յուրաքանչյուր առարկայի համար նախատեսված շաբաթական ժամաքանակները՝ ըստ դասարանների: Ընդհանուր հանրակրթական առարկաները
պարտադիր են տվյալ հոսքի (ենթահոսքի) համար,
2) Հոսքային բաղադրիչով սահմանված ժամաքանակը տրամադրվում է խորացված
ուսուցմամբ առարկաների դասավանդմանը, իսկ արհեստագործական հոսքում`
մասնագիտական դասընթացներին: Հոսքային բաղադրիչում ընդգրկված առարկաները
(դասընթացները) ուղղված են սովորողի հետագա մասնագիտական կրթության հիմքերի
ստեղծմանը և հանրակրթությունից մասնագիտական կրթության անցման շարունակականության ապահովմանը, իսկ արհեստագործական հոսքի պարագայում`
նախնական մասնագիտական կրթության որոշակի որակավորումների շրջանակում
համապատասխան հմտությունների ձեռքբերմանը,
3)
Նախարարությունը,
հաշվի
առնելով
տվյալ
Ավագ
դպրոցի
առանձնահատկությունները, խորացված ուսուցմամբ առարկաների ցանկում կատարում
է փոփոխություներ՝ տվյալ հոսքի խորացված ուսուցման առարկաներին ավելացնելով նոր
առարկա(ներ)՝ Ավագ դպրոցի առաջարկության և սահմանված կարգով հաստատված
առարկայական ծրագրի(երի) առկայության դեպքում,
4) Դպրոցական բաղադրիչն ընդգրկում է հոսքային ուսուցման բովանդակությունը
լրացնող ընտրովի (լրացուցիչ) առարկաները, դասընթացները և դրանց ուսուցման համար
ըստ դասարանների նախատեսված ժամաքանակները: Այս բաղադրիչը տնօրինում է
դպրոցը` ղեկավարվելով Նախարարության կողմից հաստատված լրացուցիչ առարկայացանկով,
5) Ավագ դպրոցը Ուսումնական պլանների հիման վրա ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային և դպրոցական բաղադրիչների տնօրինմամբ մշակում է յուրաքանչյուր
հոսքի` տվյալ ուսումնական տարվա ենթահոսքերի իր ուսումնական պլանները: Ենթահոսքերի ուսումնական պլանները կազմելիս դպրոցն ընդհանուր հանրակրթական և
հոսքային բաղադրիչներով նախատեսված ժամաքանակի բաշխումից հետո մնացած
ժամաքանակը հատկացնում է դպրոցական բաղադրիչին,
6) Ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային և դպրոցական բաղադրիչները ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից,
7) 10,11-րդ և 12-րդ դասարաններում շաբաթական ուսումնական պարտադիր
բեռնվածությունը բոլոր հոսքերում սահմանվում է 34 դասաժամ:
47. Դպրոցական բաղադրիչի տնօրինման կարգը հոսքային ուսուցմամբ դասարաններում.
1)
Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը տրամադրվում է Նախարարության
կողմից հաստատված լրացուցիչ առարկայացանկի, ինչպես նաև տվյալ հոսքային
ուսուցմամբ դասարանի ընդհանուր հանրակրթական և հոսքային ուսուցման
բաղադրիչների առարկաներին,
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2)
Ավագ դպրոցի խորացված ուսուցմամբ հոսքերի համար կարող են
երաշխավորվել լրացուցիչ հետևյալ՝ «Գրաբար» (11-րդ դասարան), «Արտասահմանյան
գրականություն» (11-րդ դասարան), «Բանահյուսություն» (հին և միջնադարյան շրջան,
11-րդ դասարան), «Ճարտասանություն» (11-րդ դասարան), «Արևմտահայերեն» (10-րդ
կամ 11-րդ դասարան), «Պետության և իրավունքի հիմունքներ» (11-րդ դասարան),
«Հայկական հարցի պատմություն» (11-րդ դասարան), «Հնագիտություն» (10-րդ
դասարան), «Ազգագրություն» (10-րդ դասարան), «Հայաստանի հարակից երկրների
պատմություն» (11-րդ դասարան), «Կրոնի պատմություն» (11-րդ դասարան), «Արվեստի
պատմություն»
(10-11-րդ
դասարաններ),
«Հայոց
եկեղեցու
պատմություն»
(բնագիտամաթեմատիկական հոսք, 10-11-րդ դասարաններ), «Քրիստոնեական
բարոյագիտություն» (12-րդ դասարան), «Բարոյագիտություն» (10-րդ դասարան),
«Տրամաբանություն (11-րդ դասարան), «Թվային համակարգեր» (10-րդ դասարան),
«Երկրաչափության հիմունքներ» (12-րդ դասարան), «Դիսկրետ մաթեմատիկայի
տարրեր» (11-րդ դասարան), «Աստղագիտություն» (10-11-րդ դասարաններ),
«Ռադիոէլեկտրոնիկա» (11-րդ դասարան), «Բնօգտագործման և բնապահպանության
հիմունքներ» (10-11-րդ դասարաններ), «Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման հիմունքներ»
(10-11-րդ դասարաններ), «Կիրառական քիմիա» (11-րդ դասարան), «Գիտական
ճանաչողության հիմունքներ» (11-րդ դասարան), «Բնական գիտությունները և
մաթեմատիկան» (10-րդ դասարան), «Բնագիտական մտքի պատմություն» (11-րդ
դասարան), «Երկրագիտություն» (ուսումնասիրվող օտար լեզվով), «Քերականություն և
բառագիտություն»
(ուսումնասիրվող
օտար
լեզվով),
«Գրականություն»
(ուսումնասիրվող օտար լեզվով), «Մասնագիտական կողմնորոշում» (10-րդ կամ 11-րդ
դասարան), «Տնտեսագիտություն» (10-11-րդ դասարան), «Ձեռնարկատիրական
կրթություն» (10-11-րդ դասարաններ) առարկաների ուսուցումը՝ դրանց առարկայական
ծրագրերը Նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո,
3)
Հաստատությունը կարող է ներդնել նաև նոր առարկաներ (դասընթացներ)՝
դրանց ծրագրերը սահմանված կարգով Նախարարության կողմից հաստատվելուց
հետո:
48. 2020-2021 ուսումնական տարում նախարարության կողմից երաշխավորված
«Առողջ ապրելակերպ» դասընթացին հատկացված 14 դասաժամը տրամադրվում է
«Ֆիզկուլտուրա» առարկային:
49. Օտար լեզվի ընտրության կարգ.
1) Ավագ դպրոցում դասավանդվում է առնվազն երկու օտար լեզու, որոնցից մեկը
ռուսերենն է, մյուսը` անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն կամ որևէ այլ լեզու,
2) Հաստատության ընտրությամբ երրորդ (հիմնական և մյուս օտար լեզվից բացի)
օտար լեզու (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլն) կարելի է դասավանդել Նախարարության
կողմից
հաստատված
համապատասխան
առարկայական
չափորոշիչներով և ծրագրերով (շաբաթական երկու ժամ), ուսումնական գրականության
հիման վրա, ուսուցման համար անհրաժեշտ պայմանների առկայության դեպքում,
3) Ավագ դպրոցը դասավանդվող օտար լեզուն կարող է փոխարինել այլ օտար
լեզվով` Նախարարության որոշմամբֈ Նախարարությունը քննարկում է Ավագ դպրոցի
մանկավարժական խորհրդի առաջարկությունը օտար լեզվի փոխարինման վերաբերյալ և
կայացնում համապատասխան որոշում,
4) Նոր հիմնադրված Ավագ դպրոցում դասավանդվող երկրորդ օտար լեզուն
Հաստատության մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբ որոշում է Նախարարությունը:
50. Սույն հավելվածի աղյուսակների պարզաբանումներ.
1) Սույն հավելվածի Աղյուսակ 2-ում՝
ա. «1» նշագրումը նշանակում է, որ որպես խորացված ուսուցման առարկաներ՝
սովորողն ընտրում է բերված ցանկից մինչև չորս առարկա,
բ. «2» նշագրումը նշանակում է, որ բնագիտական առարկաներ են համարվում
«Ֆիզիկան», «Քիմիան», «Կենսաբանությունը» և «Աշխարհագրությունը»,
գ. «Օտար լեզու-1» և «Ռուսաց լեզու-1» առարկաներն ընտրելու դեպքում սովորողը չի
ուսումնասիրում «Օտար լեզու-2» և «Ռուսաց լեզու-2» առարկաները:
2) Սովորողը խորացված ուսուցմամբ առարկայացանկից (հոսքային բաղադրիչ)
ընտրում է որոշակի թվով առարկաներ՝ համաձայն սույն կետի 1-ին ենթակետի «ա»
պարբերության պարզաբանման: Այդ դեպքում սովորողը չի ուսումնասիրում
Ուսումնական պլանի ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչում ընդգրկված միևնույն
առարկաները,
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3) Հումանիտար հոսքի որևէ ենթահոսքի առարկաների` հոսքային և ընդհանուր
հանրակրթական բաղադրիչներով սահմանված ժամաքանակի բաշխումից հետո մնացած
ժամաքանակը տրվում է Ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչին: Դպրոցական
բաղադրիչի ժամաքանակը բաշխվում է սույն հավելվածի 10-րդ կետի համաձայն՝
պահպանելով տվյալ դասարանի համար Ուսումնական պլանով սահմանված
շաբաթական ժամաքանակը: Ուսուցումը կազմակերպվում է Արցախի Հանրապետության
կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարի կողմից հաստատված հոսքային և/կամ
ընդհանուր հանրակրթական առարկաների ծրագրերով՝ ուսուցչի ընտրությամբ,
4) Ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի Ուսումնական պլանով (համաձայն սույն
հավելվածի Աղյուսակ 2-ի)՝ 11-րդ դասարանում դպրոցական բաղադրիչում ձևավորված
ժամաքանակից 0.5 ժամ կարող է հատկացվել «Հասարակագիտություն» առարկային`
հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր հոսքի համար նախատեսված ծրագրով ուսուցում
կազմակերպելու նպատակով (համաձայն սույն հավելվածի Աղյուսակ 1-ի),
5) Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի Ուսումնական պլանով
(համաձայն սույն հավելվածի Աղյուսակ 3-ի)՝
ա. «1» նշագրումը նշանակում է, որ որպես խորացված ուսուցման առարկաներ՝
սովորողն ընտրում է բերված ցանկից մինչև երեք առարկա,
բ. «2» նշագրումը նշանակում է, որ բնագիտական առարկաներ են համարվում
«Ֆիզիկան», «Քիմիան», «Կենսաբանությունը» և «Աշխարհագրությունը»,
գ. «Օտար լեզու-1» առարկան ընտրելու դեպքում սովորողը չի ուսումնասիրում
«Օտար լեզու-2» առարկան:
6) Սույն հավելվածի Աղյուսակ 3-ում՝
ա. Սովորողը խորացված ուսուցմամբ առարկայացանկից (հոսքային բաղադրիչ)
առարկա(ներ) ընտրելու դեպքում չի ուսումնասիրում Ուսումնական պլանի ընդհանուր
հանրակրթական բաղադրիչում ընդգրկված միևնույն առարկան(երը),
բ. Բնագիտամաթեմատիկական հոսքի որևէ ենթահոսքի առարկաների` հոսքային և
ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչներով սահմանված ժամաքանակի բաշխումից
հետո մնացած ժամաքանակը տրվում է Ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչին,
գ. Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը բաշխվում է սույն հավելվածի 20-րդ կետի
համաձայն «Դպրոցական բաղադրիչի տնօրինման կարգի» համաձայն՝ պահպանելով
տվյալ դասարանի համար Ուսումնական պլանով սահմանված շաբաթական
ժամաքանակը: Ուսուցումը կազմակերպվում է հոսքային և ընդհանուր հանրակրթական
առարկաների՝ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի
նախարարի կողմից հաստատված առարկայական ծրագրերով՝ ուսուցչի ընտրությամբ,
դ. 11-12-րդ դասարաններում «Հասարակագիտություն» առարկան ուսումնասիրվում է
հանրակրթական դպրոցի հումանիտար և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար
նախատեսված ծրագրով,
ե. Եթե սովորողը 12-րդ դասարանում չի ուսումնասիրում «Օտար լեզու-1» առարկան,
ապա շարունակում է ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչում ընդգրկված «Օտար
լեզու-2»
և
«Ռուսաց
լեզու»
առարկաների
համապատասխան
ծրագրերի
ուսումնասիրությունը,
զ. «Համաշխարհային պատմություն» առարկան ավագ դպրոցի մանկավարժական
խորհրդի որոշմամբ կարող է ընդգրկվել սույն հավելվածի Աղյուսակ 3-ի ընդհանուր
հանրակրթական բաղադրիչի առարկայացանկում և ուսումնասիրվել առարկայի`
ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար երաշխավորված ծրագրով,
7) Սույն հավելվածի Աղյուսակ 4-ում,
ա. «1» նշագրումը նշանակում է, որ մասնագիտական դասընթացներ (առարկաներ)
են համարվում դպրոցի կողմից իրականացվող նախամասնագիտական ուսումնական
ծրագրերը,
բ. «2» նշագրումը նշանակում է, որ բնագիտական առարկաներ են համարվում
«Ֆիզիկան», «Քիմիան», «Կենսաբանությունը» և «Աշխարհագրությունը»,
8) Ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի Ուսումնական պլանով (համաձայն
սույն հավելվածի Աղյուսակ 4-ի),
ա. Մասնագիտական դասընթացների (առարկաների) ժամաքանակը ներառում է
նաև պրակտիկ ուսուցման ժամերը,
բ. Ուսումնական պլանով 12-րդ դասարանի 2021 թվականի մարտի 29-ից հունիսի 12ը ընկած ժամանակահատվածի ժամաքանակը տնօրինվում է սույն հավելվածի 2-րդ կետով
սահմանված կարգով՝ ներառյալ ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպումը:
Ուսուցումը կազմակերպվում է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և
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մշակույթի նախարարի կողմից հաստատված հոսքային և/կամ ընդհանուր
հանրակրթական առարկաների ծրագրերով՝ ուսուցչի ընտրությամբ,
գ. «Համաշխարհային պատմություն» առարկան դպրոցի մանկավարժական խորհրդի
որոշմամբ
կարող
է
ընդգրկվել
ընդհանուր
հանրակրթական
բաղադրիչի
առարկայացանկում
և
ուսումնասիրվել
առարկայի`
ընդհանուր
և
բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար երաշխավորված ծրագրով (համաձայն սույն
հավելվածի Աղյուսակ 4-ի),
9) Ռուսերենով ուսուցմամբ միջնակարգ հանրակրթական դպրոցի (դասարանի)
Ուսումնական պլանի (համաձայն սույն հավելվածի Աղյուսակ 6-ի)՝ «Մայրենի» (հայերեն)
առարկայի դասաժամերը 1-ին դասարանում հատկացվում են բանավոր խոսքի
զարգացմանը, տառուսուցմանը,
10) Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների Ուսումնական պլանով (համաձայն
սույն հավելվածի Աղյուսակ 6-ի)՝ 6-9-րդ դասարաններում «Հայոց եկեղեցու պատմությանը»
լրացուցիչ դասաժամեր չեն հատկացվում,
11) Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող երեխաների անհատական ուսուցման Ուսումնական պլանով (համաձայն Աղյուսակ 7-ի)՝ և տնային ու
հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող չափավոր և ծանր մտավոր
հետամնացություն ունեցող երեխաների անհատական ուսուցման ուսումնական պլանով
(համաձայն Աղյուսակ 8-ի),
ա. Ռուսերենով ուսուցման դեպքում ռուսաց լեզվին տրվում են հայերենի
(տարրական դպրոցում՝ «Մայրենի», միջին և ավագ դպրոցում՝ «Հայոց լեզու և
գրականություն» առարկաների) համար հատկացված դասաժամերը` ապահովելով
նույն ժամաքանակի սահմաններում նաև ռուս գրականության ուսուցումը, իսկ
ռուսերենի համար նախատեսված ժամաքանակը տրվում է հայոց լեզվի ուսուցմանը: 1ին դասարանում ռուսաց լեզվին հատկացված ժամաքանակից 2 ժամը տրվում է
հայերենի (Մայրենի) ուսուցմանը,
բ. Տնային պայմաններում ուսուցում կազմակերպվում է բնակավայրը սպասարկող
բուժհիմնարկի փաստաթղթերի հիման վրա (եթե բուժման ընթացքը տնային պայմաններում շարունակվելու է մեկ ամսից ավելի)` ըստ Հաստատության ենթակայության՝
համապատասխան
Լիազորված
մարմնի
գիտությամբ:
Տնային
ուսուցում
կազմակերպվում է վնասվածքների և հիվանդությունների դեպքում, որոնք հանգեցնում
են տեղաշարժման սահմանափակման կամ տնային պայմաններում խնամքի կամ
մեկուսացման կազմակերպված անհրաժեշտության՝ հիվանդության սկզբից 22 և ավելի
օր տևողությամբ,
գ. Տնային պայմաններում ուսուցման կազմակերպումն իրականացնում է այն
Հաստատությունը, որտեղ հաշվառված է սովորողը: Տնային ուսուցում կարող է
կազմակերպվել հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:
դ. Տնային պայմաններում ուսուցում կազմակերպող ուսուցիչները վճարվում են
դրույքաչափով, եթե ուսուցումը նախատեսվում է ամբողջ ուսումնական տարվա համար, մնացած դեպքերում՝ ժամավճարով,
ե. Հիվանդանոցներում երկարատև բուժվող երեխաների ուսուցումը կազմակերպվում է` ըստ դասարանների՝ վերոնշյալ կարգի պահպանմամբ, տվյալ բուժհաստատությունը սպասարկող ուսումնական Հաստատության կողմից (համաձայն Աղյուսակ 7-ի):
Աղյուսակ 1
Հաստատության ուսումնական պլան
Ուսումնական առարկաներ
Մայրենի
Հայոց լեզու
Գրականություն
Հայ գրականություն
Ռուսաց լեզու
Օտար լեզու
Մաթեմատիկա
Երաժշտություն
Կերպարվեստ
Ես և շրջակա աշխարհը

Շաբաթական ժամերի քանակը
I II III IV V VI VII VIII IX
X
7 8 8 8 7 6
- - 3
2
2
2
- - 2
3
3
- - 2
- 2 2 3 3 3
3
3
3
2
- - 2 2 2 2
2
2
2
2
4 4 4 4 5 5
2 1 1 1 1 0.5 0.5
2 1 1 1 1 0.5 0.5
- 1 1 2
-
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XI
2
3
2
2
-

XII
2
3
2
2
-

Հայրենագիտություն
Բնագիտություն
Աշխարհագրություն
Հայաստանի
աշխարհագրություն
Հայոց պատմություն
Համաշխարհային
պատմություն
Հայոց եկեղեցու
պատմություն
Հասարակագիտություն
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Ինֆորմատիկա
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Տեխնոլոգիա
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ
Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը

-

-

-

-

1
2
-

2
1
-

1
-

2
-

2

2
-

1
-

1
-

-

-

-

-

-

1.5
1

1.5
1

1.5
1

1.5
1

2
1

2
1

2
1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

-

2
3
20

2
2
2
1
24

3
2
1
2
1.5
2
2
3
2
34

1
3
2
1
2
2
2
1
3
2.5
35

1
3
2
1
2
2
2
1
3
2.5
35

2
2.5
1.5
1
3
2
2
1
3
2
34

1
1 1 1 1
2 2 3 3
2 2
2 2 2 2.5
26 28 29 31

2
2
2.5 2.5
1.5 1.5
1
1
3
3
2
2
2
2
1
1
3 1.5
2 4,5
34 34
Աղյուսակ 2

Հանրակրթական ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի X-XII
դասարանների ուսումնական պլան
Առարկայախումբ
Առարկա
Շաբաթական
ժամերի քանակը
X
XI
XII
Հոսքային բաղադրիչ
Խորացված
Հայոց լեզու-1
2
2
3
ուսուցմամբ
Հայ գրականություն-1
3
4
5
առարկաներ 1
Հայոց պատմություն-1
3
5
8
Համաշխարհային պատմություն-1
3
5
8
Օտար լեզու-1
3
5
8
Ռուսաց լեզու-1 (Ռուսաց լեզու, Ռուս
3
5
8
գրականություն)
Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչ
Ընդհանուր
Հայոց լեզու
2
2
2
հանրակրթական Հայ գրականություն
2
3
3
առարկաներ
Հայոց պատմություն
2
2
2
Համաշխարհային պատմություն
2
1
1
Հասարակագիտություն
2
1.5
1
Օտար լեզու-2
2
2
2
Ռուսաց լեզու-2
2
2
2
Հայոց եկեղեցու պատմություն
1
1
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և մաթ.
3
3
3
անալիզի տարրեր, Երկրաչափություն)
Բնագիտական առարկա 2
2
1
1
Բնագիտական առարկա 2
1
1
Բնագիտական առարկա 2
1
Բնագիտական առարկա 2
1
Ինֆ
 որմատիկա
1
1
Ֆիզկուլտուրա
3
3
1
ՆԶՊ
1
1
1
Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը
34
34
34
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Աղյուսակ 3
Հանրակրթական ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական
հոսքի X-XII դասարանների ուսումնական պլան
Առարկայախումբ
Առարկա
Շաբաթական
ժամերի քանակը
X
XI
XII
Հոսքային բաղադրիչ
Խորացված
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և մաթ.
7
8
8
ուսուցմամբ
անալիզի տարրեր, Երկրաչափություն) -1
առարկաներ 1
Ֆիզիկա - 1
4
5
8
Քիմիա - 1
4
5
8
Կենսաբանություն -1
4
5
8
Աշխարհագրություն -1
3
5
8
Ռուսաց լեզու-1 (Ռուսաց լեզու, Ռուս
3
5
8
գրականություն)
Օտար լեզու -13
3
5
8
Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչ
Ընդհանուր
Հայոց լեզու
2
2
2
հանրակրթական
Հայ գրականություն
2
2
2
առարկաներ
Հայոց պատմություն
2
2
2
Հասարակագիտություն
2
1,5
1
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և մաթ.
5
5
5
անալիզի տարրեր, Երկրաչափություն)
Բնագիտական առարկա 2
2
1
1
Բնագիտական առարկա 2
1
1
Բնագիտական առարկա 2
1
1
Բնագիտական առարկա 2
1
Ինֆ
 որմատիկա
1
2
1
Օտար լեզու-2
2
2
2
Ռուսաց լեզու
1
1
1
Ֆիզկուլտուրա
3
3
1
ՆԶՊ
1
1
1
Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը
34
34
34
Աղյուսակ 4
Հանրակրթական ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի
X-XII դասարանների ուսումնական պլան
Առարկայախումբ
Ուսումնական առարկաներ
Շաբաթական
ժամերի քանակը
X
XI
XII
Հոսքային բաղադրիչ
Մասնագիտական
9
13
15.5
դասընթացներ
(առարկաներ)1
Ընդհանուր հանրակրթական
բաղադրիչ
Ընդհանուր հանրակրՀայոց լեզու
2
2
2
թական առարկաներ
Հայ գրականություն
2
2
2
Հայոց պատմություն
2
2
2
Օտար լեզու
2
2
2
Ռուսաց լեզու
2
2
2
Հասարակագիտություն
2
1
1
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և
3
3
3
մաթ. անալիզի տարրեր,
երկրաչափություն)
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Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա2
Բնագիտական առարկա2
Բնագիտական առարկա2
Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ
Ֆիզկուլտուրա
ՆԶՊ
Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը

2
1
1
1
1
3
1

1
1
1
3
1

1
1
1.5
1

34

34

34

Աղյուսակ 5
Ռուսերենի խորացված ուսուցմամբ I - IX դասարանների
ուսումնական պլան
Ուսումնական առարկաներ
Շաբաթական ժամերի քանակը
Մայրենի
Հայոց լեզու
Գրականություն

I
7
-

II
8
-

III
8
-

IV
8
-

V
7
-

VI
6
-

VII
3
2

VIII
2
3

IX
2
3

Ռուսաց լեզու
Օտար լեզու
Մաթեմատիկա
Երաժշտություն
Կերպարվեստ
Ես և շրջակա աշխարհը
Բնագիտություն
Աշխարհագրություն
Հայաստանի աշխարհագրություն

4
2
2
-

3
4
1
1
1
-

4
2
4
1
1
1
-

4
2
4
1
1
2
-

4
2
5
1
1
2
-

4
2
5
0.5
0.5
2
1
-

4
2
0.5
0.5
1
-

4
2
2
-

4
2
2

Համաշխարհային պատմություն
Հայոց պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմություն

-

-

-

-

1

1
1.5
1

1
1.5
1

1
1.5
1

1
1.5
1

Հայրենագիտություն
Հասարակագիտություն
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Ինֆորմատիկա
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Տեխնոլոգիա
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ

2
3
-

2
2
2

1
2
2

1
2
2

1
1
3
-

1
1
3
-

3
2
1
2
1
2
2
3
-

1
3
2
1
2
2
2
1
3
-

1
3
2
1
2
2
2
1
3
-

Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը

20

24

26

1
28

1
29

1.5
31

1.5
34

1.5
35

1.5
35

Աղյուսակ 6
Ռուսերենով ուսուցմամբ միջնակարգ հանրակրթական
դպրոցի (դասարանի) ուսումնական պլան
Ուսումնական
առարկաներ
Ռուսաց լեզու
Ռուս գրականություն
Մայրենի
Հայոց լեզու
Գրականություն

I
4
3
-

II
8
3
-

III
6
5
-

Շաբաթական ժամերի քանակը
IV
V
VI
VII VIII
IX
8
6
3
3
3
2.5
2
2
2
2
4
6
5
3
2
2
2
3
3
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X
3
3
2
-

XI
3
3
2
-

XII
3
3
2
-

Հայ գրականություն
Օտար լեզու
Մաթեմատիկա
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Ես և շրջակա աշխարհը
Բնագիտություն
Երաժշտություն
Տեխնոլոգիա
Կերպարվեստ
Հայաստանի աշխարհ.
Աշխարհագրություն
Հայրենագիտություն
Հայոց պատմություն
Համաշխարհային
պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմ.
Հասարակագիտություն
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Ինֆորմատիկա
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ
Դպրոցական
բաղադրիչ
Ընդամենը

4
2
2
2
-

4
1
1
1
1
-

2
5
1
1
1
1
-

2
4
2
1
1
1
-

2
5
2
1
1
1
1
-

2
5
2
0.5
1
0.5
1
1.5
1

2
3
2
0.5
2
0.5
1
1.5
1

2
3
2
2
1.5
1

2
3
2
2
1.5
1

2
2
2.5
1.5
1.5
2
1.5

2
2
2.5
1.5
1
2
1

2
2
2.5
1.5
1
2
1

3
-

2
2
1

2
2
-

2
2
1

1
3
-

1
1
3
1.5

1
2
1
2
1
3
0.5

1
1
2
2
2
1
1
3
0.5

1
1
2
2
2
1
1
3
1

1
3
2
2
1
1
3
-

1.5
3
2
2
1
1
3
0.5

2
3
1
2
1
1
1.5
2.5

20

24

26

28

29

31

34

35

35

34

34

34

Աղյուսակ 7
Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող
երեխաների անհատական ուսուցման ուսումնական պլան
Ուսումնական
առարկաներ

Շաբաթական ժամերի քանակը

I

Տարրական դպրոց
II
III
IV

V

Միջին դպրոց
VI
VII
VIII

IX

Ավագ դպրոց
X XI XII

Մայրենի

5

4.5

4.5

4.5

4.5

4

-

-

-

-

-

-

Հայոց լեզու և գրակ.

-

-

-

-

-

-

3.5

2.5

3

2.5

2

2

Ռուսաց լեզու

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Օտար լեզու

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ես և շրջակա աշխարհը

-

0.5

0.5

0.5

-

-

-

-

-

-

-

-

Մաթեմատիկա

2

3

2

2

2

2

2

3

2.5

2.5

2

2

Հայոց պատմություն

-

-

-

-

-

0.5

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

-

-

-

-

-

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

0.5

0.5

0.5

Ֆիզիկա

-

-

-

-

-

-

0.5

0.5

0.5

1

1

1

Քիմիա

-

-

-

-

-

-

0.5

0,5

0.5

0.5

0.5

0.5

Բնագիտություն

-

-

-

-

0.5

0.5

-

-

-

-

-

-

Կենսաբանություն

-

-

-

-

-

-

0.5

0,5

0.5

0.5

0.5

0.5

Աշխարհագրություն
Ընդամենը

7

9

9

9

9

0.5
10

0.5
11

0.5
11

0.5
11

0.5
11

0.5
10

0.5
10

Համաշխարհային
պատմություն
Հասարակագիտություն
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Աղյուսակ 8
Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող
չափավոր և ծանր մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների
անհատական ուսուցման ուսումնական պլան
Ուսումնական առարկաներ
Շաբաթական ժամերի քանակը

Լեզու և ընթերցանություն
Մաթեմատիկա
Ես և շրջակա աշխարհը
Տեխնոլոգիա
(Ձեռքի աշխատանք)
Բնագիտություն
Հայրենագիտություն
Ընդամենը

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

3
2
1
1

3
2
2
2

3
2
2
2

3
2
2
2

3
2
1
1

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
2

7

9

9

9

1
1
9

1
1
10

1
2
11

1
2
11

1
2
11
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՂԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԱԽԱՐԱՐԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 9-Ի N 144-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 030-Ն
ՀՐԱՄԱՆ

Հիմք ընդունելով
«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության
մասին» օրենքի 20-րդ և 23-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 41-րդ հոդվածները .
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության տարածքում անշարժ գույքի
գնահատողի մասնագիտական որակավորման ստուգման կարգը` համաձայն
N 1 հավելվածի:
2. Անշարժ գույքի գնահատողի մասնագիտական որակավորման
վկայականի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի 2015 թվականի
սեպտեմբերի 9-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում
անշարժ գույքի գնահատողի մասնագիտական որակավորման ստուգման
կարգը և անշարժ գույքի գնահատողի մասնագիտական որակավորման
վկայականի ձևը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի
2013 թվականի մայիսի 20-ի N 93-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N 144-Ն հրամանը:

ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

2020 թվականի դեկտեմբերի 28
ք.Ստեփանակերտ
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Կ.ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական
գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի
2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 030-Ն հրամանի
ԿԱՐԳ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՂԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության տարածքում
անշարժ գույքի գնահատողի մասնագիտական որակավորման ստուգման հետ
կապված հարաբերությունները:
2. Արցախի Հանրապետության տարածքում անշարժ գույքի գնահատման
գործունեության հայտատու ֆիզիկական անձանց (այսուհետ՝ հայտատուներ)
մասնագիտական որակավորման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում
են «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» օրենքով և սույն կարգով:
3.
Հայտատուների
մասնագիտական
որակավորման
քննությունները
կազմակերպում և իրականացնում է Արցախի Հանրապետության կադաստրի և
պետական գույքի կառավարման կոմիտեն (այսուհետ՝ լիազոր մարմին):
4. Հայտատուների մասնագիտական որակավորման քննություններն ընդունում
է լիազոր մարմինի ղեկավարի կողմից ստեղծված որակավորման հանձնաժողովը
(այսուհետ՝ հանձնաժողով), որը կազմված է երեք անձից` նախագահից, քարտուղարից
և անդամից:
5. Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են առնվազն հինգ տարվա
մասնագիտական
աշխատանքային
փորձ
ունեցող
գնահատողներ`
իրենց
համաձայնությամբ, և լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներ: Հանձնաժողովի կազմը
հաստատվում և փոփոխվում է լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով:
6. Հանձնաժողովը`
1) կազմակերպում և անցկացնում է մասնագիտական որակավորման
քննությունները.
2) որոշում է մասնագիտական որակավորման ստուգման անցկացման օրը,
ժամը, վայրը և այդ մասին հայտատուներին պատշաճ ձևով տեղեկացնում է
ստուգումից առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ.
3) մասնագիտական որակավորման քննությունների արդյունքների վերաբերյալ
կազմում է արձանագրություն և որակավորման ստուգումն անցած հայտատուին
որակավորման վկայական տրամադրելու մասին առաջարկություն է ներկայացնում
լիազոր մարմնի ղեկավարին.
4) մասնագիտական որակավորման ստուգման ավարտից անմիջապես հետո
հայտատուներին պատշաճ ձևով տեղեկացնում է ստուգման արդյունքների մասին.
5)
մասնագիտական
որակավորման
ստուգումը
համակարգչային
ավտոմատացված ծրագրով անցկացնելու դեպքում՝ հայտատուին նախօրոք
ծանոթացնում է համակարգչային տեխնիկական միջոցներից օգտվելու կարգին և
պայմաններին.
6) մասնագիտական որակավորման քննություններն անցկացնում է, եթե ներկա
են հանձնաժողովի առնվազն երկու անդամ.
7) քննարկում է մասնագիտական որակավորման ստուգմանն առնչվող այլ
հարցեր և քվեարկության միջոցով` ձայների պարզ մեծամասնությամբ, իսկ ձայների
հավասարության դեպքում` հօգուտ հայտատուների, ընդունում է համապատասխան
որոշումներ.
8) իրականացնում է սույն կարգով սահմանված այլ գործառույթներ:
7. Հանձնաժողովի արձանագրությունները ստորագրում են հանձնաժողովի
նախագահը և (կամ) քարտուղարը:
8. Անշարժ գույքի գնահատողի մասնագիտական որակավորում ստանալու
համար կարող են դիմել Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները, օտարերկրյա
քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ներկայացնելով՝
1) դիմում-հայտ (ձևը կցվում է),
2) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,
3) բարձրագույն կրթության վկայագրի (դիպլոմ) պատճենը,
4) մասնագիտական որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար
պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը՝ «Պետական տուրքի մասին» օրենքով
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սահմանված չափով,
5) մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի (նաև` էլեկտրոնային կրիչով):
9. Հայտատուն սույն կարգի 8-րդ կետում նշված փաստաթղթերը ներկայացնում
է անձամբ, փոստով կամ էլեկտրոնային եղանակով:
10. Սույն կարգի 8-րդ կետում նշված փաստաթղթերը լիազոր մարմին
ներկայացվելուց հետո 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովը
կազմակերպում և անցկացնում է հայտատուների մասնագիտական որակավորման
քննությունները:
11. Մասնագիտական որակավորման ստուգման անցկացման օրն ու ժամը
կարող են փոփոխվել և հետաձգվել տեխնիկական պատճառներով կամ սույն կարգի 6րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված պայմանը չբավարարելու դեպքում:
12. Մասնագիտական որակավորման ստուգման նոր քննություններ
նշանակվում են հետաձգված քննությունների օրվանից հետո` 5 աշխատանքային օրվա
ընթացքում, որոնց հայտատուները մասնակցում են առանց լրացուցիչ փաստաթղթեր
ներկայացնելու:
13. Հայտատուների ներկայացրած դիմում-հայտերը լիազոր մարմնի կողմից
մերժվում են, եթե սույն կարգի 8-րդ կետում նշված փաստաթղթերը չեն
համապատասխանում Արցախի Հանրապետության օրենքների և սույն կարգի
պահանջներին, ինչպես նաև օրենքով սահմանված այլ դեպքերում:
14. Հայտատուները մասնագիտական որակավորման ստուգմանը ներկայանում
են անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով և բարձրագույն կրթության
վկայագրի (դիպլոմի) բնօրինակով:
15. Մասնագիտական որակավորման ստուգումն անցկացվում է թեստավորման
միջոցով՝ համակարգչային ավտոմատացված ծրագրով կամ թղթային եղանակով:
16. Լիազոր մարմնի պաշտոնական կայքէջում նախապես տեղադրված
հարցաշարից պատահական ընտրության եղանակով (որակավորումը էլեկտրոնային
եղանակով իրականացնելու դեպքում՝ համակարգչային ավտոմատացված ծրագրի
միջոցով) հայտատուին առաջադրվում է անհատական հարցաթեստ, որը բաղկացած է
100 հարցից, որից 40-ը օրենսդրությունից, 60-ը՝ մասնագիտական:
17. Մասնագիտական որակավորման ստուգման համար յուրաքանչյուր
հայտատուին հատկացվում է 120 րոպե ժամանակ:
18. Անհատական հարցաթեստում ներառված հարցերից յուրաքանչյուրը պետք է
ունենա 3 կամ 4 ենթադրյալ պատասխաններ, որոնցից միայն մեկն է միանշանակ ճիշտ
պատասխանը:
19. Հայտատուն համարվում է մասնագիտական որակավորման ստուգումն
անցած, եթե նա անհատական հարցաթեստում ներառված հարցերից առնվազն 75-ին
ճիշտ է պատասխանել:
20. Մասնագիտական որակավորման ստուգումն իրականացվում է դռնբաց,
կարող է տեսագրվել, նկարահանվել կամ ձայնագրվել՝ չխոչընդոտելով ստուգման
անցկացման բնականոն ընթացքը:
21. Մասնագիտական որակավորման ստուգումն անցկացվում է այդ նպատակի
համար առանձնացված սենյակում (սրահում, լսարանում, դահլիճում և այլն), որն
ապահովված է համապատասխան պայմաններով: Հայտատուների մուտքը սենյակ
դադարեցվում է ստուգումը սկսվելուց տասը րոպե առաջ:
22. Հայտատուներին չի թույլատրվում.
1) մասնագիտական որակավորման ստուգման ժամանակ իրենց հետ սենյակ
ներս բերել կապի միջոցներ, տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութեր կամ այլ
տեխնիկական սարքեր, որակավորման առաջադրանքների կատարման համար
աղբյուր հանդիսացող այլ միջոցներ, բացառությամբ հաշվիչների (calculator):
2) մասնագիտական որակավորման քննության ընթացքում աղմկել, հուշել,
խոսել, թեստավորման առաջադրանքների կատարման հետ կապված հարցեր տալ,
դուրս գալ սենյակից:
23. Սույն կարգի 22-րդ կետի պահանջների խախտման դեպքում
հանձնաժողովի կողմից կազմվում է արձանագրություն և տվյալ հայտատուի
որակավորման քննությունը դադարեցվում է:
24. Հայտատուն համարվում է մասնագիտական որակավորման ստուգումը
չանցած, եթե մասնագիտական որակավորման ստուգման արդյունքները չեն
բավարարում սույն կարգի 19-րդ կետով սահմանված պայմանին կամ սույն կարգի 22րդ կետի պահանջների խախտման դեպքում:
25. Արգելվում է մասնագիտական որակավորման ստուգումը չանցած
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հայտատուների համար նույն օրն անցկացնել կրկնակի ստուգում:
26. Սույն կարգի 25-րդ կետում նշված հայտատուները մասնագիտական
որակավորում ստանալու համար կարող են կրկին լիազոր մարմնին դիմել ընդհանուր
հիմունքներով:
27. Լիազոր մարմինը մասնագիտական որակավորման ստուգումն անցած
հայտատուին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում է անշարժ գույքի
գնահատողի մասնագիտական որակավորման վկայական, որի ձևը հաստատում է
լիազոր մարմնի ղեկավարը:
28. Լիազոր մարմինը վարում է հայտատուների հայտերի ընդունման և
մասնագիտական որակավորման ստուգման կազմակերպման հետ կապված
գործավարությունը: Յուրաքանչյուր հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի,
մասնագիտական որակավորման ստուգմանն առնչվող փաստաթղթերի և նյութերի
հիման վրա կազմվում է համապատասխան գործ, որը լիազոր մարմնի կողմից
պահպանվում է 3 տարի:
29.
Սույն
կարգի
պահանջների
խախտմամբ
հայտերի
մերժումը,
մասնագիտական որակավորման ստուգման ընթացքում առաջացած վիճելի հարցերը
և մասնագիտական որակավորման ստուգման արդյունքները կարող են բողոքարկվել
վերադասության կամ դատական կարգով:
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Ձև
Արցախի Հանրապետության կադաստրի
և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
նախագահ _______________________ին
_____________________________________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

_____________________________________________
(բնակության վայրը)

_____________________________________________
(հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային փոստը)

ԴԻՄՈՒՄ - ՀԱՅՏ

Խնդրում եմ Ձեզ թույլատրել մասնակցել անշարժ գույքի գնահատման
գործունեության մասնագիտական որակավորման ստուգմանը:
Կից ներկայացնում եմ՝
1. անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,
2. բարձրագույն կրթության վկայագրի (դիպլոմ) պատճենը,
3. պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,
4. մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի (նաև` էլեկտրոնային կրիչով):

ՀԱՅՏԱՏՈՒ _______________

__________________________

(ստորագրությունը)

(անուն,ազգանուն )

«___» ______________20___թ.
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Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական
գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի
2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 030-Ն հրամանի

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ N ԱԳԳ____
Սույն վկայականը տրվում է
______________________________________- ին
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Որակավորված
անձի լուսանկար
3x4 չափսի

առ այն, որ նա մասնակցել է Արցախի Հանրապետության
կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի
կողմից կազմակերպված անշարժ գույքի գնահատման
գործունեության մասնագիտական որակավորման
ստուգմանը և ԱրցախիՀանրապետության կադաստրի և
պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի
20___ թվականի ________________-ի N ___
հրամանի համաձայն ստացել է

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
Գործողության ժամկետը մինչև` ___ _________ 20___թ.

Արցախի Հանրապետության կադաստրի
և պետական գույքի կառավարման
կոմիտեի նախագահ
__________________ __________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

(անունը, ազգանունը)

«___» _________________ 20___թ.
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
2020 թվականի դեկտեմբերի 26-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 5-Ի N 3-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 7-Ն
Հ Ր Ա Մ Ա Ն
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածի.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի 2018 թվականի
նոյեմբերի 5-ի «Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի Թեմի,
Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորների, հանրապետական
գործադիր մարմինների ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այդ թվում`
Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ենթակայության կազմակերպությունների և
հիմնարկի
կարգավիճակ
ունեցող`
Ստեփանակերտի
քաղաքապետարանի
ենթակայության
կազմակերպությունների),
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների
(բացառությամբ
նրանց
կողմից
ստեղծված
կազմակերպությունների` անկախ կազմակերպաիրավական ձևից), Արցախի
Հանրապետության դատախազության, Արցախի Հանրապետության հաշվեքննիչ
պալատի, օրենքով ստեղծված պետական մարմինների, Արցախի Հանրապետության
դատարանների,
Արցախի
Հանրապետության
դատական
դեպարտամենտի
տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշերի նիշերը սահմանելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետի 2013 թվականի մարտի 29-ի N
1-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 3-Ն հրամանի հավելվածի 24-րդ
կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«

033VV01, 101VV01,
111VV01,
24.
611VV01 – 642VV01,
900VV01– 998VV01
»:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:
Արցախի Հանրապետության արտակարգ
իրավիճակների պետական ծառայություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ
ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԴԱՊԵՏ

2020 թվականի դեկտեմբերի 26
ք.Ստեփանակերտ
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Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/3044/02/19
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/3044/02/19
Նախագահող դատավոր` Լ.Ավանեսյան
Դատավորներ՝
Մ.Ավանեսյան
Կ.Սաղյան
ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ք.Ստեփանակերտ

07-ին սեպտեմբերի 2020թ.

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ`
Գերագույն դատարան)`վճռաբեկության կարգով.
նախագահությամբ՝ դատավոր
Գ.Գրիգորյանի
մասնակցությամբ դատավորներ՝ Հ. Աբրահամյանի
Ա.Աբրահամյանի
Հ.Խաչատրյանի
Ի.Կարապետյանի
դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով ըստ հայցի Նելա
Արմենի, Սամվել Ստեփանի, Սերգեյ Ստեփանի, Սլավիկ Ստյոպայի, Սասուն
Ստեփանի
Սարգսյանների
ընդդեմ
Հարությունագոմեր
համայնքի
աշխատակազմի, ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների
նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության՝
վարելահողի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, քաղվածքի առ ոչինչ
լինելը և սեփականության իրավունքի գրանցումն անվավեր ճանաչելու
պահանջներով
ԸԻԴ/3044/02/19
քաղաքացիական
գործով
Արցախի
Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի հունիսի 17-ի
որոշման դեմ համահայցվորների ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանի բերած
վճռաբեկ բողոքը,
ՊԱՐԶԵՑ
1.Գործի դատավարական նախապատմությունը
Նելա Արմենի, Սամվել Ստեփանի, Սերգեյ Ստեփանի, Սլավիկ
Ստյոպայի, Սասուն Ստեփանի Սարգսյանները (այսուհետ՝ Հայցվորներ) և
նրանց
ներկայացուցիչ
Ա.Մադաթյանը
Մարտակերտի
շրջանի
Հարությունագոմեր համայնքի աշխատակազմի, Արցախի Հանրապետության
էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության
աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության (ներկայումս՝
Կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե), երրորդ անձինք՝
Հրաչիկ Հարությունի Սարգսյանի, Սվետա Կարոյի Մուրադյանի, Հենրիկ,
Հարություն, Հրայր, Հայկ և Հովիկ Հրաչիկի Սարգսյանների դեմ 2019 թվականի
օգոստոսի 29-ին հայցադիմում են ներկայացրել Արցախի Հանրապետության
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ՝ Առաջին
ատյանի
դատարան),
խնդրելով
ճանաչել
Մարտակերտի
շրջանի
Հարությունագոմեր համայնքի վարչական տարածքի «Ուզուն թալա»
տեղամասից՝ 1998թ. հողի սեփականաշնորհման գործընթացի արդյունքում
որպես սեփականություն տրամադրված, 04-019-101-001 կադաստրային
համարը կրող՝ 2.5 հա վարելահողի (այսուհետ, նաև՝ վիճարկվող հողամաս)
73

նկատմամբ
Հայցվորների
համասեփականության
իրավունքը,
Հարությունագոմեր
համայնքի
հողի
սեփականաշնորհման
և
բարեփոխումների հանձնաժողովի 1999 թվականի ապրիլի 03-ի նիստի թիվ 3
արձանագրությունից համայնքի ղեկավարի կողմից 2008 թվականի մարտի 25ին արված քաղվածքի առ ոչինչ լինելը, ինչպես նաև վերացնել նշված
քաղվածքի հիման վրա միասնական 04-019-4/1 մատյանի 095323 համարի
տակ կատարված՝ Հրաչիկ Հարությունի Սարգսյանի և նրա ընտանիքի
անդամներ՝ Սվետա Մուրադյանի, Հենրիկ, Հարություն, Հրայր, Հայկ և Հովիկ
Սարգսյանների սեփականության իրավունքի գրանցումը:
Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի օգոստոսի 29-ի որոշմամբ
հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և հարուցվել քաղաքացիական գործ:
Առաջին ատյանի դատարանի նույն օրվա մեկ այլ որոշմամբ Հրաչիկ
Հարությունի Սարգսյանը, Սվետա Կարոյի Մուրադյանը, Հենրիկ, Հրայր, Հայկ
և Հովիկ Հրաչիկի Սարգսյանները սույն գործով ներգրավվել են որպես վեճի
առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձինք
պատասխանողի կողմում (այսուհետ, նաև՝ երրորդ անձինք):
Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի սեպտեմբերի 12-ի
որոշմամբ հրավիրվել է նախնական դատական նիստ, իսկ 2019 թվականի
նոյեմբերի 27-ի որոշմամբ՝ գործը նշանակվել դատական քննության:
Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի հունվարի 27-ի որոշմամբ
բավարարվել է Հայցվորների ներկայացուցչի՝ հայցի ապահովման միջոց
կիրառելու մասին միջնորդությունը և պատասխանող կողմին արգելվել
վիճահարույց վարելահողի օտարման և վիճակի փոփոխման հետ կապված
գործողություններ կատարելը:
Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի մարտի 06-ի վճռով հայցը
բավարարվել է:
Նշված վճռի դեմ 2020 թվականի ապրիլի 06-ին՝ փոստային
ծառայության միջոցով, վերաքննիչ բողոք են բերել երրորդ անձինք:
Քաղաքացիական գործը և վերաքննիչ բողոքը՝ կից փաստաթղթերով,
Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ՝ Վերաքննիչ
դատարան) դատական կազմին են հանձնվել 2020 թվականի ապրիլի 22-ին:
Վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի ապրիլի 28-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատական քննության:
Վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի հունիսի 17-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է. Առաջին ատյանի դատարանի 2020
թվականի մարտի 06-ի վճիռը մասնակիորեն բեկանվել է և փոփոխվել.
ներկայացված հայցը՝ մերժվել:
Նշված որոշման դեմ Հայցվորների ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանը 2020
թվականի հուլիսի 08-ին ներկայացրել է վճռաբեկ բողոք՝ Վերաքննիչ
դատարանի դատական ակտը բեկանելու և Առաջին ատյանի դատարանի 2020
թվականի մարտի 06-ի վճռին օրինական ուժ տալու խնդրանքով:
Գերագույն դատարանի 2020 թվականի հուլիսի 22-ի որոշմամբ վճռաբեկ
բողոքն ընդունվել է վարույթ:
Վճռաբեկ բողոքին գրավոր պատասխան չի ներկայացվել:
2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում՝
ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.
Ըստ ներկայացված վճռաբեկ բողոքի՝ Վերաքննիչ դատարանը թույլ է
տվել դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումներ: Մասնավորապես,
Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 5-րդ, 6-րդ, 43-րդ, 44-րդ հոդվածների, 47-րդ հոդվածի 1-ին մասի,
49-րդ, 229-րդ հոդվածների, 230-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, 231-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 1-ին, 4-րդ և 5-րդ կետերի և 240-րդ հոդվածի պահանջները, չի օգտվել
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ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 1-ին կետով վերապահված իրավունքից, որի արդյունքում չի մերժել
վերաքննիչ բողոքն ու օրինական ուժի մեջ չի թողել նույն օրենսգրքի 121-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին համահունչ վճիռը, այլ հակառակ նույն
օրենսգրքի 229-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջների՝ դուրս գալով բողոքի
հիմքերի և պահանջի շրջանակներից, կիրառել է 231-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5րդ կետը:
Նշվածը բողոքաբերը հիմնավորել է հետևյալ փաստարկներով.
Ըստ բողոքաբերի՝ վերաքննիչ բողոքով երրորդ անձինք խնդրել են
ամբողջությամբ բեկանել ստորադաս դատարանի վճիռը և կարճել գործի
վարույթն ամբողջովին, որի համար որպես իրավական հիմնավորում
մատնանշել են ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 231-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի պահանջները և այն հանգամանքը, որ սույն
գործը ենթակա չէ քաղաքացիական դատարանի քննությանը: Բավարարելով
բողոքը, Վերաքննիչ դատարանը մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել է
դատական ակտը, սակայն պարզ չէ, թե վճռի որ մասն է բեկանվել ու
փոփոխվել և որ մասը չի բեկանվել, քանի որ մասնակիորեն բեկանելու
պարագայում պետք է նշված լինի, որ վճիռը չբեկանված մասով թողնվում է
օրինական ուժի մեջ, ինչը կոնկրետ պարագայում բողոքարկվող որոշման մեջ
արձանագրված չէ:
Վերաքննիչ դատարանը վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքում
եզրահանգել է, որ ԱՀ ոստիկանության ՏՊՀԴՊ բաժնի կողմից հավաքագրված
ապացույցները թույլ են տալիս եզրահանգելու, որ երրորդ անձ Հրաչիկ
Սարգսյանին վերագրվող անփութությունը վերաբերում է ոչ թե վիճարկվող
հողամասն իր և իր ընտանիքի անդամների անվամբ գրանցելուն, ինչպես
սխալմամբ նշել է Առաջին ատյանի դատարանը և այդ փաստը դրել վճռի
կայացման հիմքում, այլ հայցվոր Նելա Սարգսյանի տան հարակից տարածքից
2.5 հա վարելահող նրան հատկացնելու վերաբերյալ վարչական ակտ
չկազմելու, կադաստրի մարմին տեղեկություն չներկայացնելու և ըստ այդմ՝
Նելա Սարգսյանին 39.078 ՀՀ դրամի չափով վնաս պատճառելուն, ինչն էլ
էական նշանակություն չունի սույն գործի լուծման համար, այսինքն՝
Վերաքննիչ դատարանը հիմնավոր է համարել ՏՊՀԴՊ բաժնի կողմից
09.08.2018թ. որոշումը դատարանի կողմից սխալ մեկնաբանվելու և
կիրառվելու մասին վերաքննիչ բողոքի փաստարկը:
Վերաքննիչ դատարանը եզրահանգել է, թե հայցվոր կողմը չի
կարողացել որևէ գրավոր ապացույց ներկայացնել այն մասին, որ «էմտես»
հողահարթակում Հրաչիկ Սարգսյանին հատկացված հողամասը հողի
սեփականաշնորհման հանձնաժողովի կողմից հատկացված է եղել իրեն, այլ
ոչ թե՝ Հրաչիկ Սարգսյանին:
Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանը հաշվի չի առել այն փաստը,
որ ստուգման արդյունքում միանշնակ հաստատվել է, որ հողի
սեփականաշնորհման հանձնաժողովի կողմից Նելա Սարգսյանին և նրա
ընտանիքի անդամներին «Ուզուն-թալա» կոչվող տեղամասից հատկացվել է
2.48 հա վարելահող, մի հանգամանք, որը հաստատվել է նույն Հրաչիկ
Սարգսյանի և համայնքի աշխատակազմի քարտուղար Մարետա Հակոբի
Աղաբաբյանի բացատրություններով, որոնք հաստատել են նաև, որ Նելա
Սարգսյանի նշված հողամասը հատկացնելուց հետո, նրա դիմումի հիման
վրա, նրան գյուղի մոտակա տարածքից հատկացվել է 2.5 հա վարելահող՝
«Ուզուն-թալա» տարածքում հատկացված հողամասի փոխարեն և միայն
դրանից հետո նշված վարելահողը սեփականաշնորհվել է համայնքի նախկին
ղեկավար Հրաչիկ Սարգսյանի կողմից:
Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է նշված որոշման մեջ հստակ
ապացուցված այն փաստը, որ Հարությունագոմեր համայնքի նախկին
ղեկավար Հրաչիկ Սարգսյանի արարքն առերևույթ պարունակում է
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պաշտոնեական անփութության հանցակազմի տարրեր, հիմնականում այն
բանի համար, որ նա որպես համայնքի ղեկավար, Նելա Սարգսյանի կողմից
2000թ. «Ուզուն-Թալա» կոչվող տեղամասում հատկացված 2.48 հա
վարելահողից հրաժարվելուց հետո, բանավոր կարգով հանձարարել է
Ն.Սարգսյանի տան մոտակայքում չափագրել 2.5 հա վարելահող, սակայն
պարտավոր լինելով նաև համապատասխան վարչական ակտով արձանագրել
տրամադրման փաստը, այդ պարտականությունը չի կատարել, կադաստրի
մարմին 2007-2008թթ. ուղարկված փաստաթղթերում Նելա Սարգսյանին
վարելահող հատկացնելու վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չի ներկայացրել, և
չնայած Ն.Սարգսյանին նոր հողհատկացում չի կատարվել, այնուհանդերձ,
մինչև իր պաշտոնավարման վերջը՝ նրան ծանուցել ու նրանից գանձել է հողի
հարկ:
Ըստ բողոքաբերի՝ Հայցվորների ցումունքները Վերաքննիչ դատարանը
գնահատել է, որպես գործի ելքով շահագրգռված անձանց ցուցմունքներ, իսկ
Հրաչիկ Սարգսյանի Վերաքննիչ դատարանի դատական նիստում տված
բացատրությունը հիմք է ընդունել, նշելով, որ հայցվոր կողմը որևէ գրավոր
ապացույց չի ներկայացրել «էմտես» տարածքում գտնվող հողամասն իրենց
հատկացված լինելու փաստի մասին, ինչպես նաև չի ապացուցել, թե որ
հողամասի համար է վճարել հողի հարկը, հետևաբար դրա բացասական
հետևանքները կրում է հայցվոր կողմը:
Վերաքննիչ դատարանը հիմք է ընդունել Հրաչիկ Սարգսյանի բանավոր
ելույթը Վերաքննիչ դատարանում այն մասին, որ հողի սեփականաշնորհմանը
մասնակցող 106 դիմումատուներից վիճակահանությանը մասնակցել են 70,
իսկ հողամասերի չափագրման ու գույքի հանձնմանը՝ 47 ընտանիք: Այսինքն՝
59 ընտանիք, տարբեր փուլերում և տարբեր պատճառներով, հրաժարվել են
հողի սեփականաշնորհումից և Նելա Սարգսյանը ևս չափագրմանն ու գույքի
հանձնման գործընթացին չի մասնակցել՝ բանավոր պատճառաբանելով
հողամասի գտնվելու վայրի հեռավորությունը և 2000թ. մարտի 13-ին գրավոր
դիմել է համայնքի ղեկավարին՝ «Ուզուն-Թալա» տեղամասից իրեն հասանելիք
հողամասից հրաժարվելու և գյուղի մոտ գտնվող «Կրիտեղեր» կոչվող
տեղամասից վարելահողով բավարարելու համար:
Վերաքննիչ դատարանը Հրաչիկ Սարգսյանի նման ցուցմունքը հիմք
ընդունելով հանդերձ, չի պահանջել որևէ ապացույց այն մասին, որ, իրոք,
հողի
սեփականաշնորհմանը
մասնակցող
106
դիմումատուներից
վիճակահանությանը մասնակցել են 70, իսկ հողի չափագրման
աշխատանքներին ընդամենը՝ 47 ընտանիք, իսկ ինչ վերաբերում է համայնքի
ներկայացուցիչներ
Լյուսա
և
Վարդինե
Հարությունյանների
բացատրություններին, ապա Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է այն
հանգամանքը, որ Առաջին ատյանի դատարանում համայնքի ներկայացուցիչը
որևէ դիրքորոշում չի արտահայտել, իսկ Վերաքննիչ դատարանում, արդեն
նոր ներկայացուցիչը խոսել է միայն հողի հարկի հավաքման մասին, և, եթե
նույնիսկ նոր ապացույցներ է ներկայացրել, ապա միևնույն է՝ Վերաքննիչ
դատարանը դրանք ընդունելու և դատական ակտի կայացման հիմքում դնելու
իրավունք չի ունեցել:
Ըստ բողոքաբերի՝ եթե, իրոք, ինչպես պնդում է նախկին համայնքի
ղեկավարը (որին Վերաքննիչ դատարանը չի դիտարկել որպես շահագրգիռ
անձ), Նելա Սարգսյանը մյուս 47 ընտանիքիների նման չի մասնակցել
հողհատկացման գործընթացին, ապա ինչու պատասխանող կողմը որևէ
գրավոր ապացույց այդ մասին չի ներկայացրել, կամ եթե, իրոք, 13.03.2000թ.
դրությամբ Ն.Սարգսյանին «Ուզուն-Թալա» տեղամասում վարելահող չի եղել
հատկացված, ապա ինչու այդ մասին որևէ դիրքորոշում չի արտահայտել
համայնքի նախկին ղեկավար՝ սույն գործով երրորդ անձ Հրաչիկ Սարգսյանը,
որը ոչ միայն ծանոթացել է դիմումի բովանդակությանը, այլ նաև մակագրել է
«հողկոմիսիային»՝ քննարկելու և առաջարկություն ներկայացնելու համար:
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Դա ինքնին նշանակում է, որ «Ուզուն-Թալա» կոչվող տեղամասից Նելա
Սարգսյանին հող հատկացված լինելու փաստը
Հրաչիկ
Սարգսյանն
ընդունել է
դեռևս
2000թ. մարտի 13-ին, ինչը վերահաստատվել է
ոստիկանության ՏՊՀԴՊ բաժնի պետի տեղակալ Դ.Պետրոսյանին՝ 02.08.2018թ.
և Առաջին ատյանի դատարանի 11.03.2019թ. դատական նիստում տված
ցուցմունքներով:
Դատարանն անտեսել է այդ պարզ ճշմարտությունը և ծանոթ լինելով
վերոհիշյալ ցուցմունքներին ու գործում առկա ԸԻԴ/0432/05/18 վարչական
գործով ուժի մեջ մտած նույն Վերաքննիչ դատարանի առ 31.05.2019թ.
որոշմանը և տեսնելով Հրաչիկ Սարգսյանի ներկայիս և նախկինում տված
բացատրություններում ու ցուցմունքներում առկա հակասությունները, ոչ մի
քայլ չի կատարել դրանք վերացնելու ուղղությամբ և նույնիսկ գեթ մեկ անգամ
չի հարցրել Հրաչիկ Սարգսյանին՝ դիրքորոշումը փոխելու պատճառների
մասին:
ԸԻԴ/0432/05/18 վարչական գործով կայացված որոշմամբ Վերաքննիչ
դատարանը, որպես գործով պարզված և քննության համար նշանակություն
ունեցող հանգամանքներ արձանագրել է, որ վեճի առարկա հողամասը
Հրաչիկ Սարգսյանին և նրա ընտանիքի անդամներին հատկացնելու
վերաբերյալ առկա չէ արձանագրություն և վերաբերելի ապացույց, գործով
առկա չէ որևէ ապացույց որով կհաստատվի, որ հայցվոր Նելա Սարգսյանի
կողմից վարելահողից հրաժարվելու հիմքով իրավասու վարչական մարմինը
նրա սեփականության իրավունքը դադարելու մասին կայացրել է
համապատասխան որոշում, գործում առկա չէ վերաբերելի ապացույց
հայցվոր Նելա Սարգսյանին ու նրա ընտանիքի անդամներին իրենց բնակելի
տան
հարակից
տարածքում
սեփականաշնորհված
վարելահողին
հավասարաչափ հողամաս հատկացնելու մասին:
Այսինքն, ըստ բողոքաբերի՝ նույն անձանց միջև, նույն վեճի առարկայի և
նույն փաստական հանգամանքների ու իրավական հիմնավորումների
առկայության պարագայում, Վերաքննիչ դատարանի նույն կազմն
արտահայտել է միանշանակ իրարամերժ և իրար հակասող դիրքորոշումներ:
Վերաքննիչ դատարանը, անդրադառնալով հայցվոր Ն.Սարգսյանի
վերաքննիչ
դատարանի
դատական
նիստում
արտահայտած
դիրքորոշումներին նշել է, որ իբր Ն.Սարգսյանն ընդունել է գյուղի
մոտակայքում այլ վարելահող հատկացնելու փաստը և, որ նա նույնիսկ
այնտեղ եգիպտացորեն է ցանել, այդ այն դեպքում, երբ Ն.Սարգսյանը հստակ
նշել է, որ եգիպտացորենը ցանել է տնամերձ հողամասում և դրանից բացի այլ
հողամաս՝ առավել ևս վարելահող, նա և իր ընտանիքը չեն ունեցել և չեն
օգտագործել:
Հարց է առաջանում, եթե «Ուզուն-թալա» տարածքից Ն.Սարգսյանին
հողամաս չի եղել հատկացված, ապա ինչպես է այն վարձակալության տրվել
հարևան գյուղի բնակիչ Սերգեյ Առաքելյանին, որը չի հերքել նաև Հրաչիկ
Սարգսյանը՝ նշելով, որ իր միջամտությունից հետո է Ս.Առաքելյանը վճարել
վարձավճարը:
Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է գործում առկա վերոհիշյալ
հողամասի նկատմամբ Հրաչիկ Սարգսյանի և նրա ընտանիքի անդամների
սեփականության իրավունքի գրանցման 26.05.2008թ. թիվ 105329 և թիվ 105328
վկայականների տվյալները, համաձայն որոնց՝ Հրաչիկ Սարգսյանի
ընտանիքին
հասանելիք
26.600քմ
վարելահողի
փոխարեն
նույն
հանձնաժողովի կողմից տարբեր վայրերում հատկացվել է ավելի շատ
վարելահող:
Չնայած Հրաչիկ Սարգսյանը պնդել է, որ իրեն պատկանող 2.56 հա
վարելահողը գտնվում է «էմտես»-ի տարածքում, այլ ոչ թե՝ «Ուզուն-թալա»-ում,
սակայն Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է, որ վերոհիշյալ թիվ 105329
իրավունքի գրանցման վկայականում վարելահողի գտնվելու վայրը նշված է ոչ
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թե «էմտես», այլ ուղղակի՝ գյուղ Հարությունագոմեր:
Նույն ինքը՝ Հրաչիկ Սարգսյանը, հակասելով ինքն իրեն, նշել է, որ
«Ուզուն-թալա» տեղամասը շատ մեծ տեղամաս է, որի մեջ մտնում են մի շարք
հողահանդակներ, այդ թվում և «էմտես»-ի տարածքը, այսինքն՝ «Ուզուն-թալա»
տեղամասը և «էմտես»-ը դրանք նույն հողահանդակներն են, որոնք գտնվում
են Հարությունագոմեր համայնքի վարչական տարածքում:
Բողոքաբեր կողմը համոզված է, որ սույն վճռաբեկ բողոքի ընդունումը և
բողոքարկված դատական ակտը վճռաբեկության կարգով վերանայման
ենթարկելը կարևոր է այնքանով, որ սույն գործով արտահայտելիք Գերագույն
դատարանի իրավական դիրքորշումները կարևոր նշանակություն կունենան
նման վեճերի գործերով միասնական դատական պրակտիկա ձևավորելու
համար, քանի որ բողոքարկվող որոշմամբ ոչ միայն Հայցվորների համար
առաջացել
են
ծանր
հետևանքներ՝
այն
է,
որ
նրանք
հողի
սեփականաշնորհման գործընթացին մասնակցելուց և վարելահող ստանալուց
հետո անգամ զրկվել են իրենց հատկացված վարելահողի նկատմամբ
սեփականություն ձեռք բերելու իրավունքից, այլ նաև բողոքարկվող որոշումն
առերևույթ խաթարում է արդարադատության հիմքերը, առավել ևս, որ
միևնույն անձանց միջև առկա նույն վեճի, նույն իրավական հիմքերի ու
փաստական հանգամանքների առկայության պարագայում առկա են
ստորադաս երկու դատարանների իրարից տարբերվող դիրքորոշումներ,
ինչպես նաև Վերաքննի դատարանի երկու տարբեր դիրքորոշումներ,
հետևաբար և մեկը մյուսին հակասող երեք դատական ակտեր:
Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է վճռաբեկ բողոքն
ընդունել վարույթ, բեկանել Վերաքննիչ դատարանի ԸԻԴ/3044/02/19
քաղաքացիական գործով 2020 թվականի հունիսի 17-ի որոշումը և օրինական
ուժ տալ Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի մարտի 06-ի վճռին:
3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը
Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն
հետևյալ փաստերը.
1) Մարտակերտի շրջանի Հարությունագոմեր համայնքի հողային
բարեփոխումների ու սեփականաշնորհման տեղական հանձնաժողովի
11.10.1998թ. թիվ 01 արձանագրության համաձայն՝ որոշվել է համայնքի
հողերի սեփականաշնորհմանը մասնակցած յուրաքանչյուր մասնակցին
սեփականաշնորհել 0.38 հա հողամաս՝ ներառյալ տնամերձ և օգտագործվող
այլ հողահանդակները: Արդյունքում, Նելա Սարգսյանին, նրա ընտանիքի
անդամներին և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ
զոհված նրա ամուսնուն (իրավահարաբերության պահին գործած «Հողի
սեփականաշնորհման մասին» ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի «բ» կետ) հասանելիք
բաժինը կազմել է 26.600 քառ.մետր հողատարածք, որից հաշվանցելով
տնամերձ հողամասի մակերեսը 1.800 քառ.մետրը, նրանց պետք է
տրամադրվեր 24.800 քառ.մետր վարելահող.
2) 1998 թվականի նոյեմբերի 06-ին Հայցվորներից Նելա Սարգսյանը
մասնակցել է Հարությունագոմեր համայնքում սեփականաշնորհման
գործընթացին մասնակցելու հայտ ներկայացրած բնակիչների միջև
անցկացված վիճակահանությանը.
3) Գործում առկա «Դիմումների համար» մատյանի վավերացված
պատճենի համաձայն՝ 13.03.2000թ. Նելա Արմենի Սարգսյանի անվան դիմաց
կատարված է հետևյալ գրառումը. «Սույնով հայտնում եմ Ձեզ, որ ես
հրաժարվում եմ ինձ հատկացրած սեփ. հողամասից «Ուզուն թալա» կոչվող
տեղամասից և խնդրում եմ Ձեզ, որ ինձ ուրիշ տեղից հողով ապահովեք:»,
մակագրված
է՝
«Հող.
կոմիսիային՝
քննարկել
և
ներկայացնել
համապատասխան առաջարկություններ» (հատոր 1-ին, գ.թ. 39).
4) Համաձայն գործում առկա հողի սեփականաշնորհման և
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բարեփոխումների հանձնաժողովի նիստի արձանագրության թվով երկու
քաղվածքների
վավերացված
պատճենների՝
Հրաչիկ
Սարգսյանին
սեփականաշնորհվել է համապատասխանաբար՝ 2.08 հա և 1 հա վարելահող
(հատոր 1-ին, գ.թ.65 և 76).
5) Համաձայն գործում առկա անշարժ գույքի սեփականության
իրավունքի պետական գրանցման թիվ 105329 և թիվ 105329 առ 26.05.2008թ.
վկայականների վավերացված պատճենների՝ հողի սեփականաշնորհման և
բարեփոխումների հանձնաժողովի նիստի արձանագրության և կադաստրային
քարտեզի քաղվածքների հիման վրա, համապատասխանաբար՝ 04-019-10219 և 04-019-101-001 կադաստրային համարները կրող 1 հա և 2,56 հա
գյուղատնտեսական նշանակության վարելահողերի նկատմամբ գրանցվել է
Հրաչիկ Սարգսյանի, Սվետա Մուրադյանի, Հենրիկ, Հրայր, Հայկ, Հովիկ,
Հարություն Սարգսյանների ընդհանուր համատեղ սեփականության
իրավունքը (հատոր 1-ին, գ.թ.61 և 72).
6) Համաձայն գործում առկա Կադաստրի Մարտակերտի բաժնի վարիչ
Ա.Մովսիսյանի կողմից 03.08.2018թ. տրված թիվ 0138 գրության և կից
ներկայացված տեղեկագրի՝ Նելա Արմենի Սարգսյանի անվամբ հատկացված է
2.48 հա վարելահող, սակայն 2007-2008թթ. ընթացքում քարտեզագրման
ժամանակ այն չի չափագրվել, ծածկագիր չի տրվել, քանի որ տեղեկագրում
նրա անվան դիմաց առկա է եղել «հրաժ.» բառը (հատոր 1-ին, գ.թ. 17).
7) ԱՀ ոստիկանության ՏՊՀԴՊ բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության
մայոր Գ.Պետրոսյանի կողմից կազմված և ԱՀ ոստիկանության պետի 1-ին
տեղակալ,
ոստիկանության
գեներալ-մայոր
Ա.Հակոբյանի
կողմից
հաստատված «քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին» 2018 թվականի
օգոստոսի 09-ի որոշման համաձայն. «… Վերը բերված փաստարկներից
հետևում է, որ Մարտակերտի շրջանի Հարությունագոմեր համայնքի նախկին
ղեկավար
Հ.Սարգսյանը
1998թ.
վիճակահանության
արդյունքում
Ն.Սարգսյանին բաժին ընկած 2.48 հա վարելահողից հրաժարվելուց հետո այդ
հողամասը հատկացրել է իրեն, իսկ թեև Ն.Սարգսյանին հայտնել էր, որ նրան
է հատկացվում նրա տան հարակից տարածքից 2.5 հա վարելահող,
այնուհանդերձ այդ մասին որևէ վարչական ակտ չի ընդունել …» (հատոր 1-ին,
գ.թ. 55).
8) Հրաչիկ Սարգսյանն ԱՀ ոստիկանությունում նախապատրաստվող
նյութերի
շրջանակներում
և
ԸԻԴ/0432/05/18
վարչական
գործով
իրականացված դատաքննության ընթացքում տված բացատրություներով
ընդունել է այն փաստը, որ համատեղ սեփականության իրավունքով իր
ընտանիքի անունով գրանցված 2.56 հա և Հայցվորներին՝
հողի
սեփականաշնորհման գործընթացի արդյունքում հատկացված 2.48 հա
հողատարածքը նույնական են (հատոր 1-ին, գ.թ. 54, 131, 135).
9) Վիճարկվող հողատարածքի նույնականության վերաբերյալ
տեղեկություններ է պարունակում նաև ԸԻԴ/0432/05/18 վարչական գործով
2019
թվականի
մարտի
11-ին
տեղի
ունեցած
դատաքնության
արձանագրությունը (հատոր 1-ին, գ.թ. 130-134):
4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը
վարույթ ընդունելը
պայմանավորված է
ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով
նախատեսված հիմքերի առկայությամբ, այն է՝ Գերագույն դատարանի
որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ
կիրառության համար և առերևույթ թույլ է տրվել դատական սխալ, որը կարող
էր ազդել գործի ելքի վրա:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ վճռաբեկ բողոքում
բարձրացված է գործում առկա ապացույցները սխալ գնահատելու և ըստ այդմ՝
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գործի սխալ ելքով դատական ակտ կայացնելու հարցը: Նշվածից բացի,
բողոքում ներառված է նաև Վերաքննիչ դատարանի կողմից իր
լիազորությունների ծավալից դուրս դատական ակտ կայացրած լինելու հիմքը:
Ըստ այդմ, Գերագույն դատարանը նպատակահարմար է գտնում գնահատել
սույն գործով Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների ենթադրյալ
սահմանազանցման հարցը, այնուհետ՝ անդրադառնալ ապացույցների սխալ
գնահատման հիմքով դատական ակտ կայացված լինելու բողոքի
հիմնավորմանը:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 229-րդ հոդվածի
համաձայն.
«1. Վերաքննիչ դատարանը դատական ակտը վերանայում է վերաքննիչ
բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում:
2. Վերաքննիչ դատարանն իրավունք չունի նոր ապացույց ընդունելու և
բողոքը քննելիս հիմնվում է միայն այն ապացույցների վրա, որոնք
ներկայացվել են առաջին ատյանի դատարանին: Եթե առաջին ատյանի
դատարանում գործի քննության ժամանակ ապացույցը չի ներկայացվել
կողմերի կամքից անկախ հանգամանքներով, ապա վերաքննիչ դատարանը
բեկանում է գործը և այն ուղարկում առաջին ատյանի դատարան` նոր
քննության, եթե գտնում է, որ ապացույցն էական նշանակություն ունի գործի
լուծման համար:
3. Վերաքննիչ դատարանում բողոքի քննության ժամանակ առաջին
ատյանի դատարանում հաստատված փաստերն ընդունվում են որպես հիմք,
բացառությամբ այն դեպքի, երբ բողոքում վիճարկվում է այդ փաստը, և
վերաքննիչ դատարանը հանգում է այն եզրակացության, որ տվյալ փաստի
վերաբերյալ եզրակացության հանգելիս առաջին ատյանի դատարանն
ակնհայտ սխալ է թույլ տվել: Նման դեպքերում վերաքննիչ դատարանն
իրավունք ունի հաստատված համարելու նոր փաստ կամ հաստատված
չհամարելու առաջին ատյանի դատարանի հաստատած փաստը, եթե առաջին
ատյանի դատարանի հետազոտած ապացույցների հիման վրա հնարավոր է
հանգել նման եզրակացության:
4. Եթե առաջին ատյանի դատարանը հետազոտված ապացույցների
հիման վրա դատական ակտում եզրակացության չի հանգել որևէ փաստի
վերաբերյալ, ինչը պարտավոր էր անել, ապա վերաքննիչ դատարանն
իրավունք ունի հաստատված համարելու նոր փաստ, եթե առաջին ատյանի
դատարանի հետազոտած ապացույցների հիման վրա հնարավոր է հանգել
նման եզրակացության»:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 1ին մասի համաձայն՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի
վերաքննության արդյունքում վերաքննիչ դատարանը`
1) մերժում է վերաքննիչ բողոքը` դատական ակտը թողնելով օրինական
ուժի մեջ: Այն դեպքում, երբ վերաքննիչ դատարանը մերժում է վերաքննիչ
բողոքը, սակայն դատարանի կայացրած գործն ըստ էության ճիշտ լուծող
դատական ակտը թերի կամ սխալ է պատճառաբանված, ապա վերաքննիչ
դատարանը պատճառաբանում է անփոփոխ թողնված դատական ակտը.
2) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարում է վերաքննիչ
բողոքը` համապատասխանաբար ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն
բեկանելով դատական ակտը: Բեկանված մասով գործն ուղարկվում է առաջին
ատյանի դատարան` նոր քննության` սահմանելով նոր քննության ծավալը:
Չբեկանված մասով դատական ակտը մնում է օրինական ուժի մեջ.
3) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանում է դատական ակտը և
հաստատում կողմերի հաշտության համաձայնությունը.
4) մասնակիորեն բեկանում և փոփոխում է առաջին ատյանի
դատարանի ակտը, եթե առաջին ատյանի դատարանի հաստատած
փաստական հանգամանքները և (կամ) առաջին ատյանի դատարանի
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հետազոտած ապացույցների հիման վրա վերաքննիչ դատարանի հաստատած
նոր փաստերը հնարավորություն են տալիս կայացնելու նման ակտ, և եթե դա
բխում է արդարադատության արդյունավետության շահերից.
5) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանում է դատական ակտը և
կարճում է գործի վարույթն ամբողջովին կամ դրա մի մասը կամ առանց
քննության է թողնում հայցն ամբողջովին կամ դրա մի մասը:
Նշվածից բխում է, որ Վերաքննիչ դատարանը, վերաքննիչ բողոքի
հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում ստուգելով Առաջին ատյանի
դատարանի
ակտի
օրինականությունն
ու
հիմնավորվածությունը,
միաժամանակ դատական վերահսկողություն է իրականացնում ստորադաս
դատական ատյանի գործունեության նկատմամբ, որը ենթադրում է նաև
դատական գործունեության ընթացքում բացահայտված սխալներին և
խախտումներին արձագանքելու, դրանք վերացնելու համար անհրաժեշտ
իրավական միջոցներ կիրառելու հնարավորությունը: Ուստի, Վերաքննիչ
դատարանի որոշմամբ կամ հաստատվում է Առաջին ատյանի դատարանի
կողմից կայացված դատական ակտի ճշտությունը, վերացվում են ստորադաս
դատարանի ակտում առկա թերությունները` անհրաժեշտության դեպքում
լրացուցիչ կամ լրիվ պատճառաբանելով, ինչպես նաև փոփոխություն
կատարելով դատական ակտում, եթե ստորադաս դատարանի կողմից
հաստատված հանգամանքները թույլ են տալիս դա անել, կամ դադարեցվում է
վարույթը` գործի վարույթը կարճելու կամ հայցն առանց քննության թողնելու
հիմքերի առկայության դեպքում: Այսինքն` վերաքննիչ ատյանն օրենքով
նախատեսված կարգով և դեպքերում ստուգում և ուղղում է ստորադաս
ատյանում թույլ տրված դատական սխալները, իսկ դրանք ուղղելու
անհնարինության դեպքում` բեկանում է դատական ակտը, գործն ուղարկելով
ստորադաս ատյան նոր քննության, որպեսզի Առաջին ատյանի դատարանն
ըստ էության քննի գործը` վերացնելով նախկինում, գործի քննության
ընթացքում թույլ տրված իրավունքի խախտումները: Ընդ որում, Վերաքննիչ
դատարանը,
կաշկանդված
լինելով
վերաքննության
օբյեկտով,
վերաքննության առարկայով (վերաքննիչ բողոքում ներկայացված պահանջով)
որևէ կերպ կաշկանդված չէ:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն քաղաքացիական
գործով Վերաքննիչ դատարանը կիրառել է ստորադաս դատական ակտի
մասնակիորեն բեկանման և փոփոխման իր լիազորությունը: Այդ
կապակցությամբ Գերագույն դատարանը փաստում է, որ Առաջին ատյանի
դատարանի վճիռը բեկանող և փոփոխող Վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ
կոնկրետացվում և որոշակիացվում են կողմերի իրավունքները և
պարտականությունները,
այն ուղղակիորեն ներգործում է նյութական
հարաբերությունների
վրա
և
սահմանում
նյութական
իրավունքի
սուբյեկտների փոխհարաբերությունները, այդ որոշումը, բացի դատարանի
վճռի օրինականությունը և հիմնավորվածությունը ստուգելուց, լուծում է
կողմերի միջև առկա իրավական վեճը, ինչի հետևանքով այդ վեճը դադարում
է: Վերաքննիչ դատարանի կողմից վճռի բեկանման և փոփոխման դեպքում
հաստատվում է գործին մասնակցող
անձանց իրավունքների և
պարտականությունների մեկ ամբողջություն, սակայն ոչ այն ծավալով և
շրջանակներում, որը հաստատվել էր Առաջին ատյանի դատարանի վճռով:
Հետևաբար, այս դեպքում գործ ունենք արդեն Վերաքննիչ դատարանի
որոշմամբ սահմանված նյութական իրավահարաբերությունների, գործին
մասնակցող անձանց նյութական իրավունքների և պարտականությունների
հետ: Միևնույն ժամանակ, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ
վերաքննիչ դատական ատյանը գործի ըստ էության քննություն չի
իրականացնում, ապացուցման առարկա չի որոշում, ապացույցներ չի
հետազոտում: Դրանով պայմանավորված, վերաքննիչ ատյանի կողմից
կայացված ակտերը ոչ թե գործն ըստ էության լուծող ինքնուրույն դատական
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ակտեր են, այլ դրանց վերանայման արդյունքում կայացվող որոշումներ են,
որոնցով լուծվում է Առաջին ատյանի դատարանի կայացրած վճռի հետագա
ճակատագիրը: Այստեղից բխում է, որ դատական ակտը փոփոխելու
լիրազորությունն իրագործելու դեպքում Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը
ոչ թե ամբողջությամբ դադարում է գործել, այլ ձեռք է բերում նոր՝ փոփոխված
բովանդակություն: Այդ է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ անկախ
վերադաս դատական ատյանների որոշումների բովանդակությունից,
դատական ակտի հարկադիր կատարման համար կատարողական թերթը
տալիս է վճիռը՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտը կայացրած
դատարանը:
Նշվածների հաշվառմամբ Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ
Առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտը փոփոխելու արդյունքում
վճիռը «մասնակիորեն» բեկանելու դատավարական առումով Վերաքննիչ
դատարանը գործել է իր լիազորությունների սահմաններում:
Ինչ վերաբերում է օրենսդրությամբ սահմանված կոնկրետ այդ
լիազորության ընտրության ու սույն գործով կիրառելու Վերաքննիչ
դատարանի
եզրահանգմանը,
ապա
Գերագույն
դատարանն
այն
հիմնավորված չի համարում, հետևյալ պատճառաբանությամբ.
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 230.1-ին հոդվածի
1-ին մասի համաձայն` առաջին ատյանի դատարանի որոշման դեմ բերված
վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքներով վերաքննիչ դատարանը
կայացնում է որոշում, որը պետք է բավարարի նույն օրենսգրքի 121.1-ին
հոդվածով սահմանված պահանջները:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 121.1-ին հոդվածի
համաձայն`
«1.Առաջին ատյանի դատարանի վճիռն օրինական է, եթե այն կայացվել
է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրության, սույն
օրենսգրքի, այլ օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների
պահպանմամբ, որոնց նորմերը կիրառելի են տվյալ գործը քննելիս:
2. Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը հիմնավորված է, եթե վճռում
շարադրված
եզրահանգումները
և
հաստատված
փաստերը
համապատասխանում են առաջին ատյանի դատարանում հետազոտված
ապացույցներին:
3. Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը պատճառաբանված է, եթե
դրանում երևում են փաստերի հաստատման, ապացույցների գնահատման և
իրավունքի
կիրառման
գործընթացի
կապակցությամբ
դատարանի
դատողությունների ընթացքը և դրանից բխող եզրահանգումները»:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի
համաձայն`
«1.Գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պետք է ապացուցի իր
վկայակոչած փաստերը:
2. Գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող ապացուցման
ենթակա փաստերը որոշում է դատարանը` գործին մասնակցող անձանց
պահանջների և առարկությունների հիման վրա:
(…):
6. Եթե բոլոր ապացույցների հետազոտումից հետո վիճելի է մնում
փաստի առկայությունը կամ բացակայությունը, ապա դրա բացասական
հետևանքները կրում է այդ փաստի ապացուցման պարտականությունը կրող
կողմը:
(...)»:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի 1ին մասի համաձայն`ապացույցները ներկայացնում են գործին մասնակցող
անձինք:
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ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածը
սահմանում է, որ դատարանը յուրաքանչյուր ապացույց գնահատում է
գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ
հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ, դատարանի համար որևէ
ապացույց նախապես հաստատվածի ուժ չունի, բացառությամբ նույն
օրենսգրքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 1ին մասի համաձայն` գործով ապացույցներ են նույն օրենսգրքով
նախատեսված կարգով ձեռք բերված տեղեկությունները, որոնց հիման վրա
դատարանը պարզում է գործին մասնակցող անձանց պահանջները և
առարկությունները հիմնավորող, ինչպես նաև վեճի լուծման համար
նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքների առկայությունը կամ
բացակայությունըֈ
Այդ տեղեկությունները հաստատվում են`
1) գրավոր և իրեղեն ապացույցներով.
2) փորձագետների եզրակացություններով.
3) վկաների ցուցմունքներով.
4) գործին մասնակցող անձանց ցուցմունքներով:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 47-րդ հոդվածի 1ին մասը սահմանում է, որ գործի հանգամանքները, որոնք, օրենքի կամ այլ
իրավական ակտերի համաձայն, պետք է հաստատվեն միայն որոշակի
ապացույցներով, չեն կարող հաստատվել այլ ապացույցներով:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` այն ապացույցները, որոնք
անհրաժեշտ չեն գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող
փաստերը պարզելու համար, վերաբերելի չեն, և դատարանը հանում է
ապացույցների կազմից:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 1ին մասի համաձայն՝ գրավոր ապացույցներ են գործի համար նշանակություն
ունեցող հանգամանքների մասին տեղեկություններ պարունակող ակտերը,
պայմանագրերը,
տեղեկանքները,
գործարար
թղթակցությունը,
այլ
փաստաթղթերը և նյութերը, այդ թվում` էլեկտրոնային կամ կապի այլ
միջոցով կամ փաստաթղթերի իսկությունը հաստատելու հնարավորություն
ընձեռող այլ եղանակով ստացված ապացույցները:
Գերագույն դատարանն իր նախկինում կայացրած որոշումներում՝
ապացույցների պատշաճ գնահատման համատեքստում, տվել է օրինական,
հիմնավորված և պատճառաբանված դատական ակտին առաջադրվող
չափորոշիչները:
Այսպես՝
ԸԻԴ/0753/02/14
քաղաքացիական
գործով
Գերագույն
դատարանը՝ 2015 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հայտնել է հետևյալ
դիրքորոշումը. «... գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող
փաստերի հաստատված լինելու հարցը դատարանը պարզում է գործում եղած
բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտման վրա
հիմնված ներքին համոզմամբ: Ընդ որում, գործին մասնակցող յուրաքանչյուր
անձ իր կողմից վկայակոչած փաստերը հիմնավորելու համար պարտավոր է
ներկայացնել այդ փաստերը հիմնավորող ապացույցներ: (...) Դատարանը
վճիռը հիմնավորում է միայն դատական նիստում հետազոտված
ապացույցներով: ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 230-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետի համաձայն` վերաքննիչ դատարանի որոշման
մեջ պետք է նշվեն գործով պարզված և վերաքննիչ բողոքի քննության համար
էական նշանակություն ունեցող փաստերը, ինչպես նաև այն օրենքը, ԼՂՀ
միջազգային պայմանագրերը և այլ իրավական ակտերը, որոնցով
ղեկավարվել է վերաքննիչ դատարանը որոշում կայացնելիս: (...)
յուրաքանչյուր դեպքում դատարանը պարտավոր է տալ որոշման թե
իրավական և թե փաստական հիմնավորումը: (…) Որոշման իրավական
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հիմնավորումը
կայանում
է
հաստատված
փաստերի
և
իրավահարաբերությունների նկատմամբ իրավունքի համապատասխան
նորմի կամ նորմերի ընտրության և կիրառության մեջ, այն նորմի, որի հիման
վրա դատարանը եզրակացություն է անում վիճելի իրավահարաբերության
առկայության կամ բացակայության մասին: Որոշման մեջ պետք է ցույց տալ
նորմատիվ ակտի այս կամ այն հոդվածը, որում ամրագրված է կիրառման
ենթակա նորմը, այն պետք է պատճառաբանվի, թե հատկապես ինչու պետք է
կիրառվի հենց այդ նորմը: Որոշման իրավական հիմնավորումը բնութագրում
է դատարանի իրավակիրառ գործառույթը, ընդգծում դատական որոշման
օրինականությունը: (...) դատարանը պետք է նշի ոչ միայն այն ապացույցները,
որոնց վրա հիմնվել է վիճելի փաստերը հաստատելիս և արդյունքում որոշում
կայացնելիս, այլև պետք է պատճառաբանի, թե ինչու է ներկայացված
ապացույցը դրվում հիմքում, կամ մերժվում: Միայն նման հիմնավորումը
կարող է վկայել գործի բազմակողմանի հետազոտության մասին: Նշվածից
հետևում է, որ Վերաքննիչ դատարանը բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ
հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզման հանգելու համար
պարտավոր է յուրաքանչյուր ապացույց գնահատել գործում եղած բոլոր
ապացույցների համակցությամբ, ինչի արդյունքում միայն հնարավոր կլինի
արդյունավետ դատական քննության արդյունքում պարզել գործի լուծման
համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը»:
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ դատական
ապացուցման նպատակը գործի իրական հանգամանքների, գործի լուծման
համար էական նշանակություն ունեցող իրավաբանական փաստերի
առկայության կամ բացակայության հաստատումն է: Ապացույցների
հետազոտումը դատական ապացույցների անմիջական ընկալումն է, մեկ
ապացույցը մյուս ապացույցների միջոցով ստուգելը, ներկայացված
ապացույցների միջև եղած հակասությունները վեր հանելը և վերացնելը, որի
արդյունքում դատարանը պետք է գնահատի յուրաքանչյուր ապացույցի
վերաբերելիությունը և թույլատրելիությունը և գնահատի ապացույցները`
արժանահավատության և բավարարության տեսակետից:
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ ապացույցների
ուժը քանակի մեջ չէ, այլ` որակի: Ուղղակի ապացույցն ավելի նախընտրելի է,
քան անուղղակին: Ապացույցները բավարար են համարվում, եթե դրանց
հիման վրա դատարանը կարող է լուծել վեճը: Ապացույցների
բավարարությունը գնահատողական բնույթ ունի և, այդ առումով այն դասվում
է դատարանի հայեցողական լիազորությունների շարքին: Եվ եթե բոլոր
ապացույցների հետազոտումից հետո վիճելի է մնում փաստի առկայությունը
կամ բացակայությունը, ապա դրա բացասական հետևանքները կրում է այդ
փաստի ապացուցման պարտականությունը կրող կողմը:
Գերագույն դատարանն արդեն իսկ փաստել է, որ ապացույցների
վերաբերելիությունը դատարանի վարքագիծը կարգավորող կանոն է, որն ունի
ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ կոնկրետ դրսևորումներ: Ապացույցների
վերաբերելիության ընդհանուր կանոնի համաձայն դատարանն ընդունում և
հետազոտում է միայն այն ապացույցները, որոնք հաստատում են գործի
լուծման և հիմնավորված վճիռ կայացնելու համար նշանակություն ունեցող
փաստերը:
Ապացույցների
թույլատրելիությունը
վերաբերելիության
ընդհանուր կանոնի լրացումն է, ըստ որի գործի հանգամանքները, որոնք
օրենքի կամ այլ իրավական ակտերի համաձայն պետք է հաստատվեն
որոշակի ապացույցներով, չեն կարող հաստատվել այլ ապացույցներով: Սա
նշանակում է, որ եթե ապացույցների վերաբերելիության կանոնը կիրառելիս
դատարանը
ղեկավարվում
է
իր
ներքին
համոզմամբ,
ապա
թույլատրելիության կանոնը կիրառելիս նա պետք է ղեկավարվի միայն
օրենքով, որը մի շարք դեպքերում ուղղակիորեն արգելում է օգտվել այս կամ
այն ապացուցման միջոցից, թեկուզև այն էական նշանակություն ունենա
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գործի համար: Երբ օրենքում նշված չէ միակ ապացույցը, որով թույլատրվում է
հաստատել այս կամ այն փաստը, գործարքը և այլն, ապա օրենսդիրը թույլ է
տալիս կիրառել նաև այլ գրավոր ապացույցներ (տես ԸԻԴ/0481/02/13
քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի 2014 թվականի հունվարի
29-ի որոշումը):
Անդրադառնալով ապացույցների տեսակներին, մասնավորապես՝
գրավոր ապացույցներին, ԸԻԴ/2482/02/15 քաղաքացիական գործով Գերագույն
դատարանն իր 2016 թվականի հուլիսի 27-ի որոշմամբ արձանագրել է. «...
քրեական գործերով հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից
ընդունված
որոշումներով,
այդ
ընթացքում
անձանց
տված
բացատրություններով ու այլ միջոցներով հաստատված հանգամանքները,
չունենալով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 48-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի իմաստով նախապես հաստատված ապացույցի ուժ,
այդուհանդերձ, դիտվում են որպես ինքնուրույն գրավոր ապացույցներ, որոնք
կարող են պարունակել տեղեկություններ և գործում առկա այլ ապացույցների
հետ համադրության արդյունքում հնարավորություն տալ դատարանին
պարզելու գործին մասնակցող անձանց պահանջները և առարկությունները
հիմնավորող, ինչպես նաև վեճի լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ
հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը»:
Զարգացնելով այդ դիրքորոշումը, Գերագույն դատարանն ամրագրում է,
որ նշվածը հավասարապես վերաբերում է նաև դատական նիստերի պարզ
թղթային արձանագրություններին: Վերջիններումս արտացոլված՝ տվյալ
քննվող գործից անկախ այլ դատական նիստերի ընթացքում դատավարության
մասնակիցների, վկաների, փորձագետների ցուցմունքները կարող են և պետք
է այլ գործերով համարվեն գրավոր ապացույցներ, եթե որևէ փաստական
տեղեկություն են պարունակում գործին մասնակցող անձանց պահանջները և
առարկությունները հիմնավորելու, ինչպես նաև վեճի լուծման համար
նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքների առկայությունը կամ
բացակայությունը հավաստելու առումով:
Նշվածներն արտածելով սույն գործի փաստական հանգամանքների
վրա, Գերագույն դատարանն արձանագրում է հետևյալը.
Ինչպես բխում է սույն գործում առկա և Առաջին ատյանի դատարանի
կողմից հետազոտված ապացույցներից՝
Մարտակերտի շրջանի Հարությունագոմեր համայնքի հողային
բարեփոխումների ու սեփականաշնորհման տեղական հանձնաժողովի
11.10.1998թ. թիվ 01 արձանագրության համաձայն՝ որոշվել է համայնքի
հողերի սեփականաշնորհմանը մասնակցած յուրաքանչյուր մասնակցին
սեփականաշնորհել 0.38 հա հողամաս՝ ներառյալ տնամերձ և օգտագործվող
այլ հողահանդակները: Արդյունքում, Նելա Սարգսյանին, նրա ընտանիքի
անդամներին և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ
զոհված նրա ամուսնուն (իրավահարաբերության պահին գործած «Հողի
սեփականաշնորհման մասին» ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի «բ» կետ) հասանելիք
բաժինը կազմել է 26.600 քառ.մետր հողատարածք, որից հաշվանցելով
տնամերձ հողամասի մակերեսը՝ 1.800 քառ.մետրը, նրանց պետք է
տրամադրվեր 24.800 քառ.մետր վարելահող: 1998 թվականի նոյեմբերի 06-ին
Հայցվորներից Նելա Սարգսյանը մասնակցել է Հարությունագոմեր
համայնքում սեփականաշնորհման գործընթացին մասնակցելու հայտ
ներկայացրած բնակիչների միջև անցկացված վիճակահանությանը: Գործում
առկա «Դիմումների համար» մատյանի վավերացված պատճենի համաձայն
13.03.2000թ. Նելա Արմենի Սարգսյանի անվան դիմաց կատարված է հետևյալ
գրառումը. «Սույնով հայտնում եմ Ձեզ, որ ես հրաժարվում եմ ինձ
հատկացրած սեփ. հողամասից «Ուզուն թալա» կոչվող տեղամասից և խնդրում
եմ Ձեզ, որ ինձ ուրիշ տեղից հողով ապահովեք:», մակագրված է՝ «Հող.
կոմիսիային՝
քննարկել
և
ներկայացնել
համապատասխան
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առաջարկություններ»:
Համաձայն գործում առկա Կադաստրի Մարտակերտի բաժնի վարիչ
Ա.Մովսիսյանի կողմից 03.08.2018թ. տրված թիվ 0138 գրության և կից
ներկայացված տեղեկագրի՝ Նելա Արմենի Սարգսյանի անվամբ հատկացված է
2.48 հա վարելահող, սակայն 2007-2008թթ. ընթացքում քարտեզագրման
ժամանակ այն չի չափագրվել, ծածկագիր չի տրվել, քանի որ տեղեկագրում
նրա անվան դիմաց առկա է եղել «հրաժ.» բառը:
Նշված ապացույցներից բխում է, որ Հայցվորները մասնակցել են հողի
սեփականաշնորհման գործընթացին, որի արդյունքում համապատասխան
տիտղոս են ձեռք բերել վիճակահանության արդյունքում իրենց հասանելիք
հողատարածքի (վարելահողի) նկատմամբ: Ընդ որում, անկախ հայցվորներից
Նելա Սարգսյանի ներկայացրած դիմումի՝ այդ իրավունքը չի դադարել, քանի
որ իրավահարաբերության ծագման պահին գործող օրենքը (Հողային
օրենսգրքի
24-րդ
հոդված)
հողամասից
հրաժարվելու
դեպքում
սեփականության իրավունքի դադարման հիմք է համարել միայն այդ մասին
իրավասու մարմնի (տվյալ պարագայում՝ տեղական ինքնակառավարման
մարմնի) կողմից ընդունված համապատասխան որոշումը: Իսկ գործի
նյութերից բխում է, որ այդպիսի որոշում համայնքի ղեկավարի կողմից չի
ընդունվել: Հետևաբար, Հայցվորների սեփականության իրավունքը ենթակա է
ճանաչման:
Ինչ վերաբերում է Հայցվորներին սեփականության իրավունքով
պատկանող վարելահողի տեղադրությանը, ապա Գերագույն դատարանն
արձանագրում է, որ գործում առկա ապացույցները հնարավորություն են
տալիս հստակ եզրահանգում անել նաև այս առումով: Այսպես՝ ԱՀ
ոստիկանության ՏՊՀԴՊ բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության մայոր
Գ.Պետրոսյանի կողմից կազմված և ԱՀ ոստիկանության պետի 1-ին տեղակալ,
ոստիկանության գեներալ-մայոր Ա.Հակոբյանի կողմից հաստատված
«քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին» 2018 թվականի օգոստոսի 09-ի
որոշման համաձայն. «… Վերը բերված փաստարկներից հետևում է, որ
Մարտակերտի շրջանի Հարությունագոմեր համայնքի նախկին ղեկավար
Հ.Սարգսյանը 1998թ. վիճակահանության արդյունքում Ն.Սարգսյանին բաժին
ընկած 2.48 հա վարելահողից հրաժարվելուց հետո այդ հողամասը
հատկացրել է իրեն, իսկ թեև Ն.Սարգսյանին հայտնել էր, որ նրան է
հատկացվում նրա տան հարակից տարածքից 2.5 հա վարելահող,
այնուհանդերձ այդ մասին որևէ վարչական ակտ չի ընդունել …»: Իր հերթին,
երրորդ
անձ
Հրաչիկ
Սարգսյանն
ԱՀ
ոստիկանությունում
նախապատրաստվող նյութերի շրջանակներում և ԸԻԴ/0432/05/18 վարչական
գործով
իրականացված
դատաքննության
ընթացքում
տված
բացատրություններով ընդունել է այն փաստը, որ համատեղ սեփականության
իրավունքով իր ընտանիքի անունով գրանցված 2.56 հա և Հայցվորներին՝ հողի
սեփականաշնորհման գործընթացի արդյունքում հատկացված 2.48 հա
հողատարածքը նույնական են: Նշվածի վերաբերյալ տեղեկություններ է
պարունակում նաև ԸԻԴ/0432/05/18 վարչական գործով 2019 թվականի մարտի
11-ին տեղի ունեցած դատաքննության արձանագրությունը: Հետևաբար, այս
առումով Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգումներն անհիմն են:
Անդրադառնալով երրորդ անձանց տրամադրված սեփականության
իրավունքի հիմքերին, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ համաձայն
գործում
առկա
հողի
սեփականաշնորհման
և
բարեփոխումների
հանձնաժողովի նիստի արձանագրության թվով երկու քաղվածքների
վավերացված պատճենների՝ Հրաչիկ Սարգսյանին սեփականաշնորհվել է
համապատասխանաբար՝ 2.08 հա և 1 հա վարելահող: Համաձայն գործում
առկա անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման թիվ
105329 և թիվ 105329 առ 26.05.2008թ. վկայականների վավերացված
պատճենների՝
հողի
սեփականաշնորհման
և
բարեփոխումների
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հանձնաժողովի նիստի արձանագրության և կադաստրային քարտեզի
քաղվածքների հիման վրա, համապատասխանաբար՝ 04-019-102-19 և 04-019101-001 կադաստրային համարները կրող 1 հա և 2,56 հա գյուղատնտեսական
նշանակության վարելահողերի նկատմամբ գրանցվել է Հրաչիկ Սարգսյանի,
Սվետա Մուրադյանի, Հենրիկ, Հրայր, Հայկ, Հովիկ, Հարություն Սարգսյանների
ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքը: Այսինքն, Հրաչիկ
Սարգսյանի ընտանիքին սեփականաշնորհվել է երկու տարբեր հողակտոր
(վարելահող), որոնցից մեկը՝ Նելա Սարգսյանի կողմից «հրաժարվելուց» հետո:
Հետևաբար, Հրաչիկ Սարգսյանին վարելահող է «սեփականաշնորհվել» արդեն
իսկ սեփականատեր ունեցող հողատարածքից:
Ամփոփելով, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ գործում առկա
ապացույցները լիովին բավարար են ներկայացված հայցը հիմնավոր
գնահատելու համար, ուստի սույն գործի շրջանակներում Առաջին ատյանի
դատարանի դատական ակտը մասնակիորեն բեկանելով և փոփոխելով,
Վերաքննիչ դատարանը թույլ է տվել դատավարական իրավունքի նորմի
խախտում:
Այսպիսով, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ
դատարանի որոշումն անհիմն է ու ենթակա բեկանման, իսկ Առաջին ատյանի
դատարանի վճիռն օրինական է և հիմնավորված: Հետևաբար, անհրաժեշտ է
բեկանել Վերաքննիչ դատարանի որոշումը և օրինական ուժ տալ գործի ըստ
էության ճիշտ լուծման ելքով Առաջին ատյանի դատարանի վճռին:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 241-րդ հոդվածի 1ին մասի համաձայն` դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումը կամ
սխալ կիրառումը վճռի բեկանման հիմք է, եթե հանգեցրել է կամ կարող էր
հանգեցնել գործի սխալ լուծման: Դատարանի` ըստ էության ճիշտ վճիռը չի
կարող բեկանվել միայն ձևական նկատառումներով:
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է
կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի
1-ին մասի 6-րդ կետով սահմանված` առաջին ատյանի դատարանի
դատական ակտին օրինական ուժ տալու` Գերագույն դատարանի
լիազորությունը:
Համաձայն ԱՀ Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի`
յուրաքանչյուր ոք ունի անկախ և անաչառ դատարանի կողմից իր գործի
արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունք:
«Մարդու
իրավունքների
և
հիմնարար
ազատություների
պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի
համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի ողջամիտ ժամկետում իր գործի քննության
իրավունք: Գերագույն դատարանը գտնում է, որ գործը ողջամիտ ժամկետում
քննելը հանդիսանում է նշված կոնվենցիայի նույն հոդվածով ամրագրված
անձի արդար դատաքննության իրավունքի տարր, հետևաբար, գործի
անհարկի ձգձումները վտանգ են պարունակում նշված իրավունքի խախտման
տեսանկյունից: Տվյալ դեպքում, Գերագույն դատարանի կողմից ստորադաս
դատարանի դատական ակտին օրինական ուժ տալը բխում է
արդարադատության արդյունավետության շահերից, քանի որ սույն գործով
վերջնական դատական ակտ կայացնելու համար նոր հանգամանք
հաստատելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:
5.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը
դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ
Անդրադառնալով դատական ծախսերի հարցին՝ Գերագույն դատարանն
արձանագրում է, որ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ
հոդվածի համաձայն՝ դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և
փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում
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զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ
կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի
համաձայն՝ «1. Դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև
բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին համամասնորեն: …
3. Վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ կապված դատական ծախսերը
գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են սույն հոդվածի կանոններին
համապատասխան»:
Իր հերթին, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 22-րդ
հոդվածը գործին մասնակցող անձանց թվին դասել է կողմերին, երրորդ
անձանց և սահմանափակ թվով գործերով՝ դիմողներին:
Գերագույն դատարանը, նկատի ունենալով, որ սույն վճռաբեկ բողոքը,
ինչպես նաև ներկայացված հայցը ենթակա են բավարարման, գտնում է, որ
դատական ծախսերը պետք է կրեն պատասխանողներն ու նրանց կողմում
հանդես եկող երրորդ անձինք:
Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Առաջին ատյանի դատարանն արդեն
իսկ լուծում է տվել իր իրավասությանը վերապահված դատական ծախսերի
հարցին, իսկ դատական ակտը թողնվում է օրինական ուժի մեջ, Գերագույն
դատարանը լուծում է տալիս միայն վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու հետ
կապված պետական տուրքի հարցին և գտնում, որ այն պետք է բռնագանձել
հօգուտ Հայցվորների:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով և 256-րդ
հոդվածի 1-ին մասով, Գերագույն դատարանը
ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Բեկանել ԸԻԴ/3044/02/19 քաղաքացիական գործով Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2020
թվականի հունիսի 17-ի որոշումը և օրինական ուժ տալ Արցախի
Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի
2020 թվականի մարտի 06-ի վճռին:
2. Մարտակերտի շրջանի Հարությունագոմեր համայնքի աշխատակազմից, Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի
կառավարման կոմիտեից, երրորդ անձինք՝ Հրաչիկ Հարությունի Սարգսյանից,
Սվետա Կարոյի Մուրադյանից, Հենրիկ, Հարություն, Հրայր, Հայկ և Հովիկ
Հրաչիկի Սարգսյաններից հօգուտ Նելա Արմենի, Սամվել Ստեփանի, Սերգեյ
Ստեփանի, Սլավիկ Ստյոպայի, Սասուն Ստեփանի Սարգսյանների
բռնագանձել նաև 20.000 (քսան հազար) ՀՀ դրամ՝ որպես վճռաբեկ բողոքի
համար վճարված պետական տուրքի փոխհատուցման գումար:
3. Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին
ատյանի դատարանի 2020 թվականի հունվարի 27-ի որոշմամբ կիրառված
հայցի ապահովման միջոցը պահպանել՝ մինչև վճռի կատարումը:
4. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի
դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ
բողոքարկման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ

ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն

88

Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
Քրեականկան նյութ ԸԻԴ/0040/06/20
Քրեականկան նյութ ԸԻԴ/0040/06/20
Նախագահող դատավոր` Հ. Գրիգորյան
Դատավորներ՝
Լ. Ավանեսյան
Ռ. Ջհանգիրյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ք.Ստեփանակերտ

09-ին սեպտեմբերի 2020թ.

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը
Գերագույն դատարան)`վճռաբեկության կարգով.

(այսուհետ`

նախագահությամբ՝ դատավոր
Գ.Գրիգորյանի
մասնակցությամբ դատավորներ՝ Հ. Աբրահամյանի
Ա. Աբրահամյանի
Ի. Կարապետյանի
Կ.Ղարայանի
դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով մեղադրյալ Սեյրան
Էդուարդի Նարիմանյանին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու
և կալանավորումը գրավով փոխարինելու միջնորդությունները քննարկելու
մասին ԸԻԴ/0040/06/20 քրեական նյութով Արցախի Հանրապետության
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի
հուլիսի 20-ի որոշման օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը
դատական ստուգման ենթարկելու վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության
վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի հուլիսի 29-ի որոշման դեմ մեղադրյալ
Սեյրան Նարիմանյանի և նրա պաշտպան Ա.Մկրտումյանի կրկին
ներկայացրած վճռաբեկ բողոքը,
ՊԱՐԶԵՑ
Դատավարական նախապատմությունը
Արցախի Հանրապետության ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի
վարչության ավագ հետաքննիչ Ա.Գրիգորյանի կողմից կայացված և նույն
վարչության պետ Մ.Պողոսյանի կողմից 2020 թվականի մայիսի 11-ին
հաստատված որոշմամբ հարուցվել և վարույթ է ընդունվել թիվ 143053/20
քրեական գործը՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի 1-ին մասով
նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով:
ԱՀ ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության ավագ
հետաքննիչ Ա.Գրիգորյանի
2020 թվականի մայիսի 11-ի ձերբակալման
արձանագրությամբ՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի 1-ին մասով
նախատեսված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել
է Սեյրան Էդուարդի Նարիմանյանը:
2020 թվականի մայիսի 12-ին քրեական գործն ընդունվել է ԱՀ քննչական
կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության (այսուհետ՝ նախաքննության
մարմին) առաջին քննչական բաժնի ավագ քննիչ Հ.Սիմոնյանի վարույթ:
Նախաքննության մարմնի 2020 թվականի մայիսի 12-ի որոշմամբ
89

Անդրեյ Արմենի Գրիգորյանը քրեական գործով ճանաչվել է տուժող:
Նախաքննության մարմնի 2020 թվականի մայիսի 14-ի որոշմամբ
Սեյրան էդուարդի Նարիմանյանը քրեական գործով ներգրավվել է որպես
մեղադրյալ ու նրան մեղադրանք է առաջադրվել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 337րդ հոդվածի 1-ին մասով:
Նախաքննության մարմնի 2020 թվականի մայիսի 14-ի որոշմամբ
մեղադրյալ Սեյրան էդուարդի Նարիմանյանի նկատմամբ կալանավորումը
որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին միջնորդություն է հարուցվել
Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի
դատարան (այսուհետ՝ Առաջին ատյանի դատարան):
Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի մայիսի 14-ի որոշմամբ
բավարարվել է նախաքննության մարմնի միջնորդությունը և մեղադրյալի
նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել կալանավորումը՝ երկու ամիս
ժամկետով, իսկ մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու ժամկետի սկիզբը
հաշվվել է 2020 թվականի մայիսի 11-ից: Նշված որոշմամբ բավարարվել է նաև
մեղադրյալին կալանքից գրավով ազատելու վերաբերյալ նրա շահերի
պաշտպան էրիկ Բեգլարյանի միջնորդությունը և մեղադրյալի նկատմամբ
որպես խափանման միջոց ընտրված կալանավորումը փոխարինվել գրավով
1.000.000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամի չափով:
Առաջին ատյանի դատարանի վերոնշյալ որոշման դեմ 2020 թվականի
մայիսի 18-ին վերաքննիչ բողոք է բերել Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազ
Մհեր Աղաջանյանը՝ որոշումը մասնակիորեն՝ մեղադրյալին կալանավորումից
գրավով ազատելը թույլատրելի ճանաչելու մասով, բեկանելու և փոփոխելու,
մեղադրյալի նկատմամբ գրավի կիրառումն անթույլատրելի ճանաչելու մասին
խնդրանքով:
Վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի մայիսի 25-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է. Առաջին ատյանի դատարանի 2020
թվականի
մայիսի
14-ի
որոշումը
մասնակիորեն՝
մեղադրյալին
կալանավորումից գրավով ազատելը թույլատրելի ճանաչելու մասով,
բեկանվել և փոփոխվել է: Մեղադրյալի շահերի պաշտպան էրիկ Բեգլարյանի
միջնորդությունը մերժվել է. մեղադրյալին գրավով կալանքից ազատելը
ճանաչվել է անթույլատրելի: Մեղադրյալի կալանքի տակ գտնվելու ժամկետը
հաշվվել է նրան փաստացի արգելանքի վերցնելու պահից, որի մեջ
հաշվակցվել է 2020 թվականի մայիսի 11-ից մինչև մայիսի 14-ը ձերբակալման
տակ գտնվելու ժամանակահատվածը: Առաջին ատյանի դատարանի
որոշումը՝ չբեկանված մասով, թողնվել է օրինական ուժի մեջ:
2020 թվականի հուլիսի 06-ին քրեական գործն ընդունվել է ԱՀ
քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության երրորդ քննչական
բաժնի ավագ քննիչ Վ.Միքայելյանի վարույթ:
Նախաքննության մարմնի 2020 թվականի հուլիսի 13-ի որոշմամբ
մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկու ամսով երկարացնելու
վերաբերյալ միջնորդություն է հարուցվել Առաջին ատյանի դատարան:
Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի հուլիսի 16-ի որոշմամբ
նախաքննության մարմնի միջնորդությունը բավարարվել է և մեղադրյալին
կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացվել երկու ամսով, իսկ կալանքի
երկարացման ժամկետը հաշվվել է 2020 թվականի հուլիսի 22-ից: Նշված
որոշմամբ մերժվել է մեղադրյալի շահերի պաշտպան Ատլեն Մկրտումյանի
միջնորդությունը և մեղադրյալին կալանքից գրավով ազատելը ճանաչվել
անթույլատրելի:
Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի հուլիսի 16-ի որոշման դեմ
2020 թվականի հուլիսի 18-ին վերաքննիչ բողոք են բերել մեղադրյալն ու նրա
շահերի պաշտպան Ատլեն Մկրտումյանը՝ որոշումը մասնակիորեն՝ մեղադրյալին կալանավորումից գրավով ազատելն անթույլատրելի ճանաչելու
մասով, բեկանելու և փոփոխելու, մեղադրյալի նկատմամբ գրավի կիրառումը
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թույլատրելի ճանաչելու մասին խնդրանքով:
Վերաքննիչ բողոքը և ԸԻԴ/0040/06/20 քրեական նյութը Վերաքննիչ
դատարանի դատական կազմին են հանձնվել 2020 թվականի հուլիսի 24-ին:
Վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի հուլիսի 24-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատական քննության:
Վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի հուլիսի 29-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքը մերժվել է և Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի
հուլիսի 16-ի որոշումը թողնվել օրինական ուժի մեջ:
Նշված որոշման դեմ մեղադրյալն ու նրա պաշտպան Ա.Մկրտումյանը՝
ԱՀ ոստիկանության քրեակատարողական վարչության միջոցով,
2020
թվականի օգոստոսի 01-ին ներկայացրել են վճռաբեկ բողոք:
Գերագույն դատարանի 2020 թվականի օգոստոսի 13-ի որոշմամբ
վճռաբեկ բողոքը վերադարձվել է՝ սահմանելով 20 (քսան)-օրյա ժամկետ՝
ձևական սխալները շտկելու և վճռաբեկ բողոքը կրկին ներկայացնելու համար:
Մեղադրյալն ու նրա պաշտպան Ա.Մկրտումյանը՝ ԱՀ ոստիկանության
քրեակատարողական վարչության միջոցով, 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին
կրկին վճռաբեկ բողոք են ներկայացրել՝ կցելով նաև մեղադրյալին բժշկական
օգնություն տրամադրելու անհրաժեշտությունը վկայող ապացույցներ:
Գերագույն դատարանի 2020 թվականի օգոստոսի 26-ի որոշմամբ
վճռաբեկ բողոքն ընդունվել է վարույթ:
Վճռաբեկ բողոքին գրավոր պատասխան չի ներկայացվել:
Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող
փաստերը
Ըստ մեղադրյալի պաշտպան Ա.Մկրտումյանի կողմից ներկայացված
միջնորդության՝ մեղադրյալի նկատմամբ գրավի կիրառումը թույլատրելի է,
քանի որ հայտնի է մեղադրյալի անձը, նա ունի մշտական բնակության վայր և
չկա որևէ ապացույց, որ նա փորձած լինի թաքնվել քրեական վարույթն
իրականացնող մարմնից: Նրան մեղսագրվող արարքը դասվում է միջին
ծանրության հանցագործությունների տեսակին, իսկ մեղադրյալը՝ 15.05.2020թից մինչև 25.05.2020թ. գտնվելով ազատության մեջ, որևէ փորձ չի կատարել
թաքնվելու քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից կամ խոչընդոտելու
նախաքննությանը: Բացի այդ, մեղադրյալն ունի վիրահատության կարիք, իսկ
նրա հետագա բուժումն ու հիգիենայի պահպանումը հնարավոր չէ ապահովել
կալանավայրի ռեժիմի պայմաններում: Մեղադրյալ Ս.Նարիմանյանը, ինչպես
բնակության վայրից, այնպես էլ՝ ԱՀ ոստիկանության քննչական
մեկուսարանից բնութագրվում է դրականորեն, մեղսագրվող արարքում իրեն
լիովին մեղավոր է ճանաչել, համագործակցում է վարույթն իրականացնող
մարմնի հետ, դատաբժշկական փորձաքննության իրականացման ընթացքում
պատահաբար հանդիպելով տուժողին, հայցել է նրա ներողամտությունը,
ինչպիսի փաստերը նույնպես ապացուցում են, որ կալանավորման
այլընտրանք գրավը կիրառելու դեպքում նա չի փորձի թաքնվել վարույթն
իրականացնող մարմնից, խոչնդոտել նախաքննությանը կամ անօրինական
գործողություններով ազդել վկաների վրա:
Համապատասխան միջնորդությամբ Առաջին ատյանի դատարան
դիմելով, վարույթ իրականացնող մարմինը նշել է, որ մեղադրյալի նկատմամբ
կալանքի տակ պահելու ժամկետի երկարացումը պայմանավորված է նրանով,
որ մեղադրյալը մնալով ազատության մեջ, կարող է խոչընդոտել
մինչդատական վարույթին՝ անօրինական ներգործություն ունենալով գործով
դեռևս չհարցաքննված վկաների վրա: Դրանից բացի, մեղադրյալը 20.09.2019թից գտնվում է 1 տարի ժամկետով փորձաշրջանի մեջ՝ ԱՀ քրեական օրենսգրքի
245-րդ հոդվածով նախատեսված հանրորեն վտանգավոր արարք կատարելու
համար, բացի այդ ՌԴ ներքին գործերի նախարարության Մոսկվայի ներքին
գործերի գլխավոր վարչության կողմից գտնվում է հետախուզման մեջ,
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այսինքն՝ առկա է մեղադրյալի կողմից, նվազագույնը՝ երեք, տարբեր
հանրորեն վտանգավոր արարքների առերևույթ կատարումը և առկա են
բավարար տվյալներ այն մասին, որ ազատության մեջ մնալով, նա կարող է
կատարել քրեական օրենքով չթույլատրված նոր արարք:
Ըստ վարույթն իրականացնող մարմնի՝ ԱՀ քրեական օրենսգրքի 337-րդ
հոդվածով նախատեսված հանցագործության կատարման համար որպես
պատիժ նախատեսված է ազատազրկումը՝ առավելագույնը 5 տարի
ժամկետով, ինչը փաստում է, որ հանցագործությունը դասվում է միջին
ծանրության հանցագործությունների շարքին, որն էլ մեծացնում է
հավանականությունը, որ մեղադրյալը, մնալով ազատության մեջ, կարող է
խուսափել քրեական պատասխանատվությունից և նշանակված պատիժը
կրելուց:
Նշված բոլոր փաստարկները հնչեցվել են նաև վճռաբեկ վարույթին
մասնակցող դատախազի կողմից:
Ըստ
ԱՀ
ոստիկանության
ՔԿ
վարչության
պետի
կողմից
տրամադրված թիվ 22-7/920 առ 10-ը հուլիսի 2020թ. գրության՝ քննչական
մեկուսարանի կալանավոր Սեյրան Նարիմանյանի մոտ ախտորոշվել է
ձախակողմյա աճուկային ճողվածք. խորհուրդ է տրվել վիրահատական
միջամտություն:
Ըստ ԱՀ ոստիկանության ՔԿՎ քննչական մեկուսարանի ռեժիմային
աշխատանքների գծով տեսուչ, ոստիկանության ավագ լեյտենանտ
Ա.Վերդյանի կողմից կազմված և նույն մեկուսարանի պետ, ոստիկանության
մայոր Ֆ.Աբրահամյանի կողմից հաստատված բնութագրի. «… մեղադրյալ
Ս.Նարիմանյանը նախնական կալանքի տակ գտնվելու ընթացքում իրեն
դրսևորել է դրական կողմով, լրիվությամբ ենթարկվել է ռեժիմի
պահանջներին, ներքին կանոնակարգի խախտումներ թույլ չի տվել: Հարգալից
վերաբերմունք
է
ցուցաբերում
աշխատակիցների
նկատմամբ,
համախցակիցների հետ պահպանում է նորմալ հարաբերություններ:
Բնավորությամբ հանգիստ, կենցաղում զուսպ և չափավոր, մասնակցում է
քննչական մեկուսարանի սանիտարահիգենիկ աշխատանքներին…»:
Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Ըստ բողոքաբերների՝ Վերաքննիչ դատարանը թույլ է տվել նյութական և
դատավարական իրավունքների խախտումներ, քանի որ ԼՂՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 154-րդ հոդվածով սահմանված գրավն
անթույլատրելի ճանաչելով, խախտվել են ԼՂՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 146-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-9-րդ կետերի, 154-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի և «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին
մասի պահանջները:
Ըստ բողոքաբերների՝ Վերաքննիչ դատարանը հաշվի չի առել, որ
մեղադրյալին վերագրվող արարքը դասվում է միջին ծանրության
հանցագործությունների շարքին: Մեղադրյալ Ս.Նարիմանյանը բնակության
վայրից և ԱՀ ոստիկանության քննչական մեկուսարանից բնութագրվում է
դրական, մեղսագրվող արարքում իրեն լիովին մեղավոր է ճանաչել,
պատրաստակամություն
է
հայտնել
համագործակցելու
վարույթն
իրականացնող մարմնի հետ, երիտասարդ է, զբաղվում է բեռնափոխադրմամբ,
ամուսնացած է և ունի երկու անչափահաս երեխա, ունի մշտական
բնակության վայր, 2016թ. ապրիլյան քառօրյա պատերազմին մասնակցել է
որպես կամավորական, հանդիսանում է զոհված ազատամարտիկի որդի և
15.05.2020թ. մինչև 25.05.2020թ. մնալով ազատության մեջ, որևէ կերպ չի
փորձել թաքնվել վարույթն իրականացնող մարմնից, կամ անօրինական
գործողություններով ազդել քրեական վարույթի մասնակիցների վրա: Դրանից
բացի, ունի առողջական խնդիրներ (ունի վիրահատության կարիք, որից հետո
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էլ անհրաժեշտ է պարտադիր բուժում և խնամք, ինչը հնարավոր չէ ապահովել
կալանավայրում):
Հիմք ընդունելով նշվածները, բողոքաբերները խնդրել են մասնակիորեն
բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի հուլիսի 29-ի որոշումը և
Սեյրան Էդուարդի Նարիմանյանի նկատմամբ թույլատրելի ճանաչել
այլընտրանքային խափանման միջոցի կիրառումը և կալանավորումը
փոխարինել գրավով:
Գերագույն դատարանի պատճառաբանություններն ու եզրահանգումը
Գերագույն դատարանը ներկայացված հիմքերի և հիմնավորումների
սահմաններում քննության առնելով վճռաբեկ բողոքը, գտնում է, որ այն
ենթակա է բավարարման` հետևյալ պատճառաբանությամբ.
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի համաձայն՝ որպես բարձրագույն դատական ատյան՝ Գերագույն
դատարանը դատական ակտերն օրենքով սահմանված լիազորությունների
շրջանակներում վերանայելու միջոցով՝
1/ապահովում է օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի
միատեսակ կիրառությունը,
2/վերացնում է մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար
խախտումները:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ներկայացված բողոքում
բարձրացված
հարցի՝
որպես
խափանման
միջոց հանդես
եկող
կալանավորմանն այլընտրանք հանդիսացող գրավի կիրառման վերաբերյալ
առկա է օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման խնդիր, ուստի
անհրաժեշտ
է
իրավական
վերլուծության
ենթարկել
գրավի
քրեադատավարական ինստիտուտն ու համապատասխան եզրահանգում
անել սույն գործի շրջանակներում դրա կիրառելիության վերաբերյալ:
ԱՀ Սահմանադրության 27-րդ հոդվածի համաձայն՝ «1. Յուրաքանչյուր
ոք ունի անձնական ազատության իրավունքֈ Ոչ ոք չի կարող անձնական
ազատությունից զրկվել այլ կերպ, քան հետևյալ դեպքերում և օրենքով
սահմանված կարգով`
(…)
4) անձին իրավասու մարմին ներկայացնելու նպատակով, երբ առկա է
նրա կողմից հանցանք կատարած լինելու հիմնավոր կասկած, կամ երբ դա
հիմնավոր կերպով անհրաժեշտ է հանցանքի կատարումը կամ դա
կատարելուց հետո անձի փախուստը կանխելու նպատակով. (…)»:
«Մարդու
իրավունքների
և
հիմնարար
ազատությունների
պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի
համաձայն` «1. Յուրաքանչյուր ոք ունի ազատության և անձնական
անձեռնմխելիության իրավունք: Ոչ ոքի չի կարելի ազատությունից զրկել այլ
կերպ, քան հետևյալ դեպքերում և օրենքով սահմանված կարգով.
(…)
գ.
անձի
օրինական
կալանավորումը
կամ
ձերբակալումը՝
իրավախախտում կատարած լինելու հիմնավոր կասկածի առկայության
դեպքում նրան իրավասու օրինական մարմնին ներկայացնելու նպատակով
կամ այն դեպքում, երբ դա հիմնավոր կերպով անհրաժեշտ է համարվում նրա
կողմից հանցագործության կատարումը կամ այն կատարելուց հետո նրա
փախուստը կանխելու համար,
(…)
3. Սույն հոդվածի 1-ին կետի «գ» ենթակետի դրույթներին
համապատասխան ձերբակալված կամ կալանավորված յուրաքանչյուր ոք
անհապաղ տարվում է դատավորի կամ այլ պաշտոնատար անձի մոտ, որն
օրենքով լիազորված է իրականացնելու դատական իշխանություն և ունի
ողջամիտ
ժամկետում
դատաքննության
իրավունք
կամ
մինչև
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դատաքննությունն ազատ արձակվելու իրավունք: Ազատ արձակումը կարող է
պայմանավորվել դատաքննության ներկայանալու երաշխիքներով (…)»:
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային
իրավունքի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ Եվրոպական դատարանը
մշակել է հանցագործության համար մեղադրվող անձին մինչև դատավճիռը
կալանքի տակ պահելու համար ընդունելի չորս հիմնական հիմքեր.
- մեղադրյալի` դատաքննությանը չներկայանալու վտանգը (տե´ս
Stogmuller v. Austria, 1969 թվականի նոյեմբերի 10, §15),
- վտանգը, որ մեղադրյալն ազատ արձակվելու դեպքում կխոչընդոտի
արդարադատության իրականացմանը (տե´ս Wemhoff v. Germany, 1968
թվականի հունիսի 27, §14)
- կամ կկատարի նոր հանցանքներ (տե´ս Matznetter v Austria, 1969
թվականի նոյեմբերի 10, §9)
- կամ կկատարի հասարակական անկարգություններ (տե´ս Letellier v.
France, 1991 թվականի հունիսի 26, §51):
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 146-րդ հոդվածի 1-ին
մասում, ըստ էության, նախատեսված են նշված հիմքերը, որոնցից
յուրաքանչյուրի առկայությունը կալանավորման պայմանների հետ միասին
ինքնին հիմք է անձի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց
կիրառելու համար: Դրանք են՝ «… երբ քրեական գործով ձեռք բերված
նյութերը բավարար հիմք են տալիս ենթադրելու, որ (…) մեղադրյալը կարող է`
1) թաքնվել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից.
2) խոչընդոտել մինչդատական վարույթում կամ դատարանում գործի
քննությանը` քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա
անօրինական ազդեցություն գործադրելու, գործի համար նշանակություն
ունեցող նյութերը թաքցնելու կամ կեղծելու, քրեական վարույթն
իրականացնող
մարմնի
կանչով
առանց
հարգելի
պատճառների
չներկայանալու կամ այլ ճանապարհով.
3) կատարել քրեական օրենքով չթույլատրված արարք.
4) խուսափել քրեական պատասխանատվությունից և նշանակված
պատիժը կրելուց.
5) խոչընդոտել դատարանի դատավճռի կատարմանը:
2. Կալանավորումը և դրա այլընտրանքային խափանման միջոցը
մեղադրյալի
նկատմամբ
կարող
են
կիրառվել
միայն
այնպիսի
հանցագործության համար, որի համար (…) բավարար հիմքեր կան
ենթադրելու, որ մեղադրյալը կարող է կատարել սույն հոդվածի առաջին
մասով նախատեսված գործողությունները (…)»ֈ
Միևնույն
ժամանակ
«Մարդու
իրավունքների
և
հիմնարար
ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ
հոդվածի 3-րդ մասում ամրագրված իրավանորմի ուսումնասիրությունից
հետևում է, որ անձի կալանավորման հարցը լուծելիս իրավասու
դատարանները լիազորված են քննարկել դատաքննությանը մեղադրյալի
ներկայանալը երաշխավորող այլընտրանքային միջոցների կիրառման
հնարավորությունը:
Գերագույն
դատարանն
արձանագրում
է,
որ
Արցախի
Հանրապետության ներպետական օրենսդրությունն այդպիսի միջոց է
համարել գրավը: ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի
1-ին մասի կարգավորման համաձայն` «1. Գրավը (…) մեղադրվողին
կալանքից ազատելու համար դրամի, արժեթղթերի, այլ արժեքների ձևով
դատարանի դեպոզիտ մեկ կամ մի քանի անձանց կատարած ներդրումն է`
քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի տրամադրության տակ
մեղադրյալի գտնվելն ապահովելու նպատակով:
(…)
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6. Եթե մեղադրյալը թաքնվել է քրեական վարույթն իրականացնող
մարմնից կամ` առանց թույլտվության մեկնել է այլ տեղանք, դատախազը
դիմում
է
դատարան`
գրավը
պետության
եկամուտ
դարձնելու
միջնորդությամբ:
7. Գրավը վերադարձվում է գրավատուին բոլոր դեպքերում, երբ չեն
ապացուցվել սույն հոդվածի վեցերորդ մասով նախատեսված խախտումները
կամ գրավը` որպես խափանման միջոց վերացվում կամ փոխվում է: (…)»ֈ
Իր հերթին, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը՝ «Մարդու
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին»
եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի համատեքստում արտահայտել է
հետևյալ իրավական դիրքորոշումները.
- ներպետական իշխանությունները, անձին ազատ արձակելու կամ
կալանավորելու մասին որոշում կայացնելիս, պետք է փնտրեն նաև
այլընտրանքային միջոցներ, որոնք թույլ կտան ապահովել տվյալ անձի
ներկայությունը դատաքննությանը (Տե՛ս Idalov v. Russia գործով Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարանի Մեծ պալատի` 2012 թվականի
մայիսի 22-ի վճիռը, գանգատ թիվ 5826/03, 140-րդ կետ),
- կալանքը պետք է կիրառվի որպես անձի ազատության իրավունքի
սահմանափակման վերջին կամ ծայրահեղ միջոց, երբ այլ միջոցներով
հնարավոր չէ լիարժեք երաշխավորել վարույթի պատշաճ ընթացքը (Տե՛ս,
mutatis mutandis, Sahin Alpay v. Turkey գործով Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի՝ 2018 թվականի մարտի 20-ի վճիռը, գանգատ թիվ
16538/17, 181-րդ կետ),
- կալանքի՝ որպես խիստ միջոցի կիրառումը կարող է արդարացվել, երբ
այլ՝ ներգործության ուժով նվազ միջոցների կիրառելիությունը քննարկվել է և
որոշվել, որ դրանք բավարար չեն մասնավոր կամ հանրային շահերի
պաշտպանությունն ապահովելու համար, ինչը կարող է պահանջել, որ անձը
կալանավորվի (Տե՛ս, mutatis mutandis, Djundiks v. Latvia գործով Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ 2014 թվականի ապրիլի 15-ի վճիռը,
գանգատ թիվ 14920/05, 89-րդ կետ),
- 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետն ամրագրում է ոչ միայն «ողջամիտ
ժամկետում դատաքննության իրավունքը կամ մինչև դատաքննությունն
ազատ արձակվելու իրավունքը», այլ նաև նախատեսում է, որ «ազատ
արձակումը կարող է պայմանավորվել դատաքննության ներկայանալու
երաշխիքներով» (Տե՛ս Khudoyorov v. Russia գործով Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի` 2005 թվականի նոյեմբերի 8-ի վճիռը, գանգատ թիվ
6847/02, 183-րդ կետ),
- գրավը կարող է պահանջվել այնքան ժամանակ, որքան առկա կլինեն
կալանքը հիմնավորող պատճառները (Տե՛ս Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի` Musuc v. Moldova գործով 2007 թվականի նոյեմբերի
6-ի վճիռը, գանգատ թիվ 42440/06, կետ 42, Aleksandr Makarov v. Russia գործով
2009 թվականի մարտի 14-ի վճիռը, գանգատ թիվ 15217/07, 139-րդ կետ):
Անդրադառնալով կալանավորման այլընտրանքային խափանման
միջոց` գրավի կիրառման վերաբերյալ քրեական դատավարության
օրենսգրքով
նախատեսված
իրավակարգավորումներին,
Գերագույն
դատարանն անհրաժեշտ է գտնում ամրագրել, որ ԼՂՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 2-րդ մասում օրենսդիրն
օգտագործել է «մասնավորապես» բառը, որն արտահայտում է կալանքից
գրավով ազատելու կոնկրետ դրսևորումների հատուկ ամրագրման և ոչ թե
կալանքից գրավով ազատելու իրավական հիմքերի սպառիչ թվարկման
նշանակությունֈ Մեղադրյալի անձը հայտնի չլինելը, մշտական բնակության
վայր չունենալը կամ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից թաքնվելու
փորձը կալանքից գրավով ազատելու կոնկրետ դրսևորումներ են, որոնք
թվարկված են ոչ սպառիչֈ Ուստի գրավի կիրառման անթույլատրելիության
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հարցը պետք է քննարկվի ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 146-րդ
հոդվածի
համատեքստում:
Այնուհանդերձ,
Գերագույն
դատարանն
անհրաժեշտ է գտնում արձանագրել, որ բավարար հիմքերի առկայության
դեպքում ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի վերաբերելի
կարգավորումները թույլ են տալիս կալանավորումը կիրառել մեղադրյալի ոչ
պատշաճ վարքագծի օրենքով նախատեսված ցանկացած դրսևորում
կանխելու կամ խափանելու համար: Սակայն, կալանավորման այլընտրանք
գրավը, ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 1-ին
մասում առկա կարգավորման ուժով, ենթակա է կիրառման անձի պատշաճ
վարքագծի միայն մեկ դրսևորումը, այն է՝ քրեական վարույթն իրականացնող
մարմնի տրամադրության տակ մեղադրյալի գտնվելն ապահովելու
նպատակով: Դրանից հետևում է, որ օրենսդիրը՝ մեղադրյալի հնարավոր ոչ
պատշաճ վարքագծի օրենքով նախատեսված այլ դրսևորումները կանխելու
կամ խափանելու համար, գրավը պիտանի և անհրաժեշտ միջոց չի համարում:
Այդ է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ գրավի՝ որպես խափանման միջոցի
կիրառման պայմանները խախտելու դեպքում որպես գրավ ընդունված գույքը
կարող է դարձվել պետության եկամուտ և գրավը կարող է փոխարինվել
կալանքով միայն այն պարագայում, երբ մեղադրյալը թաքնվել է քրեական
վարույթն իրականացնող մարմնից կամ առանց թույլտվության մեկնել է այլ
տեղանք: Այսինքն՝ եթե նույնիսկ գրավը կիրառվի մեղադրյալի հնարավոր ոչ
պատշաճ վարքագծի այլ դրսևորումները կանխելու կամ խափանելու համար,
ապա այլ պարտականություններ չկատարելու կամ այլ սահմանափակումներ
խախտելու դեպքում ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 154-րդ
հոդվածի 6-րդ և 8-րդ մասերով նախատեսված անբարենպաստ հետևանքները
վրա հասնել չեն կարող: Հետևաբար, հիշյալ դեպքերում այդ սանկցիաները
չունեն զսպող ազդեցություն և ի զորու չեն մեղադրյալին հետ պահել ոչ
պատշաճ վարքագիծ դրսևորելուց:
Փաստորեն, խափանման միջոց գրավը ենթակա է կիրառման միայն
որպես կալանավորմանն այլընտրանք՝ առաջարկվող նյութական արժեքի
դիմաց քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից մեղադրյալի թաքնվելու
կամ առանց թույլտվության այլ տեղանք մեկնելու ռիսկը հակակշռելու համար՝
հնարավորություն տալով ապահովելու նրա ազատության իրավունքի և նրա
մասնակցությամբ գործի պատշաճ քննության հանրային շահի միջև
արդարացի հավասարակշռությունըֈ Հենց այդ հավասարակշռության
երաշխավորմամբ էլ գրավը մի կողմից հնարավորություն է տալիս
մեղադրյալին որոշակիորեն կենսագործելու իր ազատության իրավունքը,
մյուս կողմից նրան կաշկանդում է դրսևորել ոչ պատշաճ վարքագիծ և գրավի
առարկան կորցնելու վտանգի սպառնալիքով չեզոքացնում է նրա ոչ
իրավաչափ վարքագծի դրսևորման ռիսկըֈ
Նշվածների համատեքստում Գերագույն դատարանն ամրագրում է, որ
անձին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտության հիմնավորումը կարող է
դրվել գրավի կիրառումը մերժելու պատճառաբանության հիմքում`
պայմանով, որ այդ պատճառաբանությունը հիմնված լինի գործով առկա
փաստական տվյալների վրա և արդեն իսկ քննարկված և գնահատված լինեն
վարույթն իրականացնող մարմնից մեղադրյալի թաքնվելու կամ առանց
թույլտվության այլ տեղանք մեկնելու ռիսկերըֈ
Բերված իրավական վերլուծությունների դիտանկյունից գնահատելով
ստորադաս դատարանների եզրահանգումները, Գերագույն դատարանը
փաստում է հետևյալը.
Առաջին ատյանի դատարանը, մեղադրյալին կալանքից գրավով
ազատելն անթույլատրելի է ճանաչել հետևյալ պատճառաբանությամբ. « …
հաշվի առնելով մեղադրյալի գործողություններին ԱՀ վերաքննիչ դատարանի
կողմից տրված գնահատականը՝ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից
թաքնվելու հիմնավոր կասկածի առկայությունը՝ Առաջին ատյանի դ m
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ատարանը գտնում է, որ բավարար հիմքեր, որոնց համակցությամբ
հնարավոր կլիներ ենթադրելու, որ գրավի կիրառումը կնպաստի մեղադրյալի
պատշաճ վարքագծի ապահովմանը, բացակայում են …»:
Վերաքննիչ
դատարանը,
Առաջին
ատյանի
դատարանի
հիմնավորումներն ընդունելի համարելով, իր հերթին արձանագրել է, որ
մեղադրյալի նկատմամբ կալանավորումը գրավով փոխարինելը կիրառելի չէ
այն նույն հիմքերով, որոնցով հիմնավորվել է մեղադրյալի նկատմամբ
կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու և մեղադրյալին
կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու անհրաժեշտությունը:
Նշվածի վերաբերյալ Վերաքննիչ դատարանի դիրքորոշումն ունի հետևյալ
ձևակերպումները. «…հաշվի առնելով մեղադրյալի անձը՝ նախկինում
դիտավորյալ հանցագործության կատարման համար ազատազրկման
դատապարտված լինելու և փորձաշրջանի մեջ գտնվելու ընթացքում
վերագրվող ենթադրյալ հանցանքի կատարումը, ինչպես նաև ՌԴ-ում
հանցանքներ կատարելու կասկածանքով հետախուզման մեջ գտնվելը, սույն
քրեական գործով դեպքի ժամանակ և դրանից անմիջապես հետո Սեյրան
Նարիմանյանի ցուցաբերած վարքագիծը (այսինքն՝ հանցավոր ոտնձգությունն
ուղղված է եղել հենց ծառայողական պարտականություններ իրականացնող և
անվտանգ ճանապարհային երթևեկությունն ապահովող իրավապահ մարմնի
աշխատակցի դեմ, իսկ երբ Ս.Նարիմանյանի կողմից այդ աշխատակցի նկատմամբ
բռնություն գործադրելու համար իրենց ծառայողական պարտականությունները
կատարելու նպատակով դեպքի վայր են ժամանել ոստիկանության այլ
աշխատակիցներ, Նարիմանյանը չի ենթարկվել նաև նրանց օրինական
պահանջներին), որը հուշում է այն մասին, որ գործի քննության ընթացքում
մեղադրյալի կողմից խափանման միջոցի պայմանները խախտելու և նրան
կրկին բերման ենթարկելու անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում, նրա
կողմից
կրկին
նույնասեռ
հանցավոր
արարք
կատարվելու
հավանականությունը մեծ է, մեղադրյալին վերագրվող ենթադրյալ հանցանքի
բնույթը և ծանրության աստիճանը, դատավճիռների համակցությամբ
սպառնացող հնարավոր պատժի խստությունը, Վերաքննիչ դատարանը
գտնում է, որ այդ հանգամանքներն էականորեն բարձրացնում են վարույթն
իրականացնող մարմնից մեղադրյալի թաքնվելու, նոր հանցանք կատարելու և
մինչդատական վարույթում կամ դատարանում գործի քննությանը
խոչընդոտելու հավանականությունը»:
Միաժամանակ, Վերաքննիչ դատարանն արձանագրել է, որ
անազատության մեջ գտնվող մեղադրյալը զրկված չէ բժշկական օգնություն
ստանալու հիմնարար իրավունքից:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Առաջին ատյանի
դատարանն ընդհանրապես չի քննարկել վարույթն իրականացնող մարմնից
մեղադրյալի թաքնվելու կամ առանց թույլտվության այլ տեղանք մեկնելու
ռիսկերը, իսկ Վերաքննիչ դատարանը, ըստ էության «պատճառաբանելով»
ստորադաս դատարանի դատական ակտը, փաստել է մեղադրյալի նկատմամբ
որպես խափանման միջոց կալանավորումն ընտրելու անհրաժեշտության
քննարկման համար արդեն իսկ էական համարված փաստական տվյալները,
որևէ կերպ չանդրադառնալով մեղադրյալի փաստաբանի ներկայացրած
միջնորդությամբ բերված հիմնավորումներին և դրան կից ներկայացված
նյութերին:
Նշվածներին հակառակ, մեղադրյալին մեղսագրվող արարքի բնույթի,
հանրային վտանգավորության աստիճանի և սույն գործի փաստական
հանգամանքների համատեքստում Գերագույն դատարանը գտնում է, որ
Ս.Նարիմանյանի անձը բնութագրող տվյալները` որպես վարույթն
իրականացնող մարմնից մեղադրյալի թաքնվելու կամ առանց թույլտվության
այլ տեղանք մեկնելու ռիսկերը հակակշռող գործոններ (մշտական
բնակության վայր ունենալը, քննչական մեկուսարանի պատասխանատուների
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կողմից դրական բնութագրվելը, ամուսնացած լինելը, նախաքննության
ընթացքում արդեն իսկ մեկ անգամ կարճատև ազատության մեջ լինելու
ընթացքում ցուցաբերած վարքագիծը, վիրահատական միջամտությամբ
պայմանավորված բուժօգնություն ստանալու անհրաժեշտությունը, որի
պարագայում
անհրաժեշտ
է
նաև
ամբուլատոր
բուժում՝
բուժհաստատությունում), մինչդատական վարույթի տվյալ փուլում բավարար
են գործի պատշաճ քննության ապահովման հանրային շահի և մեղադրյալի
անձնական ազատության միջև արդարացի
հավասարակշռությունը
հաստատելու համարֈ Ուստի, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն
գործով չեն ներկայացվել այնպիսի ծանրակշիռ փաստական տվյալներ, որոնք
կհիմնավորեին գրավ կիրառելու անթույլատրելիության իրավաչափ լինելը և
մինչդատական վարույթի տվյալ փուլում նրան անազատության մեջ պահելու
անհրաժեշտությունըֈ Այլ կերպ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ տվյալ
դեպքում գրավը կարող է լինել գործուն երաշխիք՝ ազատության մեջ գտնվելու
դեպքում Ս.Նարիմանյանի վարույթն իրականացնող մարմնից թաքնվելու կամ
առանց թույլտվության այլ տեղանք մեկնելու ռիսկերը չեզոքացնելու համարֈ
Ինչ վերաբերում է գրավի չափին, ապա Գերագույն դատարանը գտնում է, որ
այն պետք է սահմանել նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկի (հինգ
հարյուր) չափով:
Նշվածների հաշվառմամբ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ
անհրաժեշտ է մասնակիորեն բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի
հուլիսի 29-ի որոշումը և բավարարել մեղադրյալի պաշտպան Ա.Մկրտումյանի
միջնորդությունը՝ գրավի կիրառումը թույլատրելի ճանաչելու մասին:
Ելնելով
վերոգրյալներից
և
ղեկավարվելով
ԼՂՀ
քրեական
դատավարության օրենսգրքի 436-րդ, 438-439-րդ հոդվածներով, Գերագույն
դատարանը
ՈՐՈՇԵՑ
1.
Վճռաբեկ
բողոքը
բավարարել:
Մասնակիորեն
բեկանել
ԸԻԴ/0040/06/20 քրեական նյութով Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ
դատարանի 2020 թվականի հուլիսի 29-ի որոշումը: Մեղադրյալ Սեյրան
Նարիմանյանի
պաշտպան
Ատլեն
Մկրտումյանի
միջնորդությունը
բավարարել և մեղադրյալ Սեյրան Նարիմանյանի նկատմամբ որպես
խափանման միջոց ընտրված կալանավորումը փոխարինել գրավով՝ 500.000
(հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամի չափով:
Որոշումը մնացած մասով թողնել օրինական ուժի մեջ:
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
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Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Կ. ՂԱՐԱՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/3866/02/19
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/3866/02/19
Նախագահող դատավոր` Լ.Ավանեսյան
Դատավորներ՝
Ն.Գրիգորյան
Ռ.Ջհանգիրյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ք.Ստեփանակերտ

15 դեկտեմբերի 2020թ.

Արցախի Հանրապետության
Գերագույն դատարանը
Գերագույն դատարան)`վճռաբեկության կարգով.

(այսուհետ`

նախագահությամբ՝ դատավոր
Հ.Խաչատրյանի
մասնակցությամբ դատավորներ՝ Ի.Կարապետյանի
Ա.Աբրահամյանի
Գ.Գրիգորյանի
Կ.Ղարայանի
դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի Էդուարդ Սերյոժայի
Խաչատրյանի ընդդեմ Ալլա Վլադիմիրի Զարգարյանի՝ ծնողական
իրավունքներից զրկելու պահանջի մասին քաղաքացիական գործով Արցախի
Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի հունիսի 30-ի
որոշման դեմ պատասխանող Ալլա Վլադիմիրի Զարգարյանի (Խաչատրյանի)
վճռաբեկ բողոքը,
ՊԱՐԶԵՑ
1.Գործի դատավարական նախապատմությունը
2019 թվականի նոյեմբերի 7-ին Էդուարդ Սերյոժայի Խաչատրյանն
ընդդեմ Ալլա Վլադիմիրի Զարգարյանի (Խաչատրյանի) (երրորդ անձինք՝
Մարտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղի խնամակալության և հոգաբարձության
մարմինը, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի խնամակալության և
հոգաբարձության մարմինը և Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղեր գյուղի
խնամակալության և
հոգաբարձության
մարմինը) հայցադիմում
է
ներկայացրել ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան
(այսուհետ՝ նաև Առաջին ատյանի դատարան)՝ խնդրելով պատասխանող Ա.
Զարգարյանին զրկել իրենց անչափահաս երեխաներ՝ 2005 թվականի
հունվարի 30-ին ծնված Միլենա Էդուարդի Խաչատրյանի և 2008 թվականի
նոյեմբերի 9-ին ծնված Էրիկ Էդուարդի Խաչատրյանի նկատմամբ ունեցած
ծնողական իրավունքներից:
Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշմամբ
հայցադիմումն ընդունվել է, հարուցվել քաղաքացիական գործ և այն
նշանակվել դատական քննության 2020 թվականի փետրվարի 7-ին:
Առաջին ատյանի դատարանի (դատավոր՝ Ա. Ամիրջանյան) 2020
թվականի մարտի 27-ի վճռով հայցը մերժվել է:
Նշված վճռի դեմ 2020 թվականի ապրիլի 29-ին վերաքննիչ բողոք են
ներկայացրել հայցվորն ու նրա ներկայացուցիչ Ռաֆիկ Ավանեսյանը:
ԱՀ վերաքննիչ դատարանը (այսուհետ՝ նաև Վերաքննիչ դատարան)
2020 թվականի հունիսի 30-ի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը բավարարել է,
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Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի մարտի 27-ի վճիռը
մասնակիորեն բեկանել ու փոփոխել է և հայցը բավարարել՝ Ալլա Վլադիմիրի
Զարգարյանին (Խաչատրյանին) զրկել իր երեխաներ՝
2005 թվականի
հունվարի 30-ին ծնված Միլենա Էդուարդի Խաչատրյանի և 2008 թվականի
նոյեմբերի 9-ին ծնված Էրիկ Էդուարդի Խաչատրյանի նկատմամբ ունեցած
ծնողական իրավունքներից:
Նշված որոշման դեմ 2020 թվականի օգոստոսի 5-ին վճռաբեկ բողոք է
բերել պատասխանող Ալլա Վլադիմիրի Զարգարյանը (Խաչատրյանը):
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:
Գերագույն դատարանի 2020 թվականի օգոստոսի 20-ի որոշմամբ
պատասխանող Ա.Զարգարյանի (Խաչատրյանի) միջնորդությունը՝ վճռաբեկ
բողոք բերելու համար բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու մասին,
բավարարվել է, սակայն վճռաբեկ բողոքը վերադարձվել է՝ որոշման մեջ նշված
ձևական սխալները շտկելու ու վճռաբեկ բողոքը կրկին ներկայացնելու համար
սահմանելով 20-օրյա ժամկետ՝ որոշումը ստանալու պահից:
Պատասխանող Ա. Զարգարյանը (Խաչատրյանը) 2020 թվականի
սեպտեմբերի 18-ին կրկին ներկայացրել է վճռաբեկ բողոք:
Գերագույն դատարանի 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ի որոշմամբ
վճռաբեկ բողոքն ընդունվել է վարույթ:
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:
2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Վճռաբեկ բողոքը բերվել է նյութական և դատավարական
իրավունքների նորմերի խախտման հիմքերով:
Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի և հիմնավորումների
սահմաններում.
Շարադրելով
գործի
դատավարական
նախապատմությունը՝
բողոքաբերը նշել է, որ դատարանը թույլ է տվել խախտումներ, որոնք ազդել են
գործի ճիշտ և դրական ելքի վրա, որով ինքը զրկվել է Սահմանադրությամբ
ամրագրված իր իրավունքներից:
Բողոքում նշվել է, որ Վերաքննիչ դատարանը խախտել է «Երեխայի
իրավունքների մասին» ԼՂՀ օրենքի 12-րդ, ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 41-րդ,
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածներով
սահմանված նորմերը:
Ըստ բողոքաբերի՝ ծնողական իրավունքներից զրկելը համարվում է
ծայրահեղ միջոց: Վերաքննիչ դատարանը որոշման հիմքում դրել է նաև
երեխաների կարծիքը՝ նշելով, որ այն ընդհանուր առմամբ դատարանի համար
պարտադիր
չէ,
այնուամենայնիվ,
տվյալ
քաղաքացիական
վեճով
ուշադրության արժանի հանգամանք է: Սակայն, դատարանը հաշվի չի առել
այն հանգամանքը, որ հայր ծնողն ազդեցություն է գործել երեխաների վրա,
որպեսզի նրանք իր ուզած ձևով ներկայացնեն փաստերը:
Բողոքաբերը նշել է, որ եթե ինքը կյանքը կապել է այլ անձի հետ, դա դեռ
չի նշանակում, որ իր վարքագծով վատ ազդեցություն է թողնում երեխաների
վրա:
Բողոքաբերի կարծիքով՝ ստորադաս դատարանն իր հակաբարոյական
վարքագիծը հաստատելու փաստ է համարել Սերգեյ Խաչատրյանի
ցուցմունքը, որը հայցվորի հայրն է: Գտնում է, որ Սերգեյ Խաչատրյանի
ցուցմունքը պետք է անթույլատրելի համարել: Ինչ վերաբերում է նրան, որ
տուն տարբեր տղամարդիկ էին գալիս, ապա ինքը բացատրել է նրանց գալու
պատճառները, և դա հիմք չէ ծնողական իրավունքներից իրեն զրկելու
համար:
Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանն անհիմն է արձանագրել, որ
ինքը չարաշահում է իր ծնողական իրավունքները և իր վարքագծով
վնասակար ազդեցություն գործում երեխաների վրա:
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Բողոքաբերի կարծիքով՝ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը չի բխում
ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի պահանջներից և երեխաների
շահերից: Նրանք նաև իր երեխաներն են, և ինքն ինչպես ունի
պարտականություններ, այնպես էլ ունի նրանց նկատմամբ իրավունքներ,
որոնցից դատարանն անհիմն իրեն զրկել է:
Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը բողոքաբերը հիմնավորել է ԼՂՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի
1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված հիմքերի առկայությամբ, այն է՝ բողոքում
բարձրացված հարցի վերաբերյալ Գերագույն դատարանի որոշումը կարող է
էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար և
առերևույթ թույլ է տրվել դատական սխալ, որը կարող էր ազդել գործի ելքի
վրա, ինչպես նաև ԱՀ դատական օրենսգրքի 26-րդ հոդվածով, որով
սահմանված է, որ Գերագույն դատարանը՝ որպես բարձրագույն դատական
ատյան, դատական ակտերն օրենքով սահմանված լիազորությունների
շրջանակներում վերանայելու միջոցով ապահովում է օրենքների և այլ
նորմատիվ ակտերի միատեսակ կիրառությունը և վերացնում է մարդու
իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները:
Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է բեկանել ԱՀ վերաքննիչ
դատարանի 30.06.2020թ. որոշումը և օրինական ուժ տալ Առաջին ատյանի
դատարանի առ 27.03.2020թ. վճռին:
3.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը
Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն
հետևյալ փաստերը.
1. Հայցվոր Է.Խաչատրյանը և պատասխանող Ա.Զարգարյանը
հանդիսանում են 2005 թվականի հունվարի 30-ին ծնված Միլենա Էդուարդի
Խաչատրյանի և 2008 թվականի նոյեմբերի 9-ին ծնված Էրիկ Էդուարդի
Խաչատրյանի ծնողները (գ.թ. 10,11):
2. Հայցվորը և պատասխանողն Առաջին ատյանի դատարանի
օրինական ուժի մեջ մտած 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի վճռով
ամուսնալուծվել են, ապրում են առանձին, իսկ երեխաները գտնվում են
հայցվորի խնամքին և բնակվում են ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ
գյուղում: Նույն վճռով երեխաներ Միլենա և Էրիկ Խաչատրյանների
բնակության վայրը որոշվել է հոր՝ հայցվոր Է.Խաչատրյանի հետ՝ ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ գյուղում (գ.թ.59-63):
3. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի խնամակալության և
հոգաբարձության
հանձնաժողովի
2020
թվականի
մարտի
9-ի՝
կենսապայմանների հետազոտության ակտի և նույն օրվա եզրակացության
համաձայն՝ «հանձնաժողովը, քննարկելով այդ հարցը (ԳԴ՝ ծնողական
իրավունքներից զրկելու) և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ալլա
Վլադիմիրի Զարգարյանը չի զբաղվել և ներկայումս էլ չի զբաղվում իր
անչափահաս երեխաների խնամքով և դաստիարակությամբ, չի հոգացել
նրանց կարիքները, նյութապես չի աջակցել և ներկայումս էլ չի աջակցում,
ընդհանրապես
չի
հետաքրքրվել
և
հետաքրքրվում
երեխաներով,
հակաբարոյական վարքագծով վնասակար ազդեցություն է գործել և գործում
երեխաների վրա,...գտնում է, որ նշված հարցի վերջնական լուծումը պետք է
թողնել դատարանի հայեցողությանը» (գ.թ.55-56, 74-75):
4. ԱՀ Մարտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղական համայնքի
խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի 2020 թվականի մարտի
6-ի եզրակացության համաձայն՝ «Ինչպես հայցադիմումում և Էդուարդ
Խաչատրյանի հետ զրույցում նշվել է՝ Էդուարդ Խաչատրյանի ԱՀ
սահմաններից դուրս գտնվելու ընթացքում նրա կինը՝ Ալլա Զարգարյանը,
վարել է բացահայտ անբարո կյանք, որի հետևանքով ս.թ. հուլիսի 21-ին
բախտի քմահաճույքին թողնելով երեք անչափահաս երեխաներին, հեռացել է
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գյուղից: Ալլա Զարգարյանին չի անհանգստացրել այն փաստը, որ իր
վարքագիծը բացասաբար է ազդում իր երեխաների կյանքի ու
դաստիարակության վրա:...Հանձնաժողովը, ուսումնասիրելով տվյալ հարցի
ուղղությամբ բոլոր վերլուծումները, եկավ այն եզրահանգման, որ հարցի
վերջնական լուծումը պետք է թողնել դատարանի հայեցողությանը» (գ.թ.77):
5. Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղեր համայնքի խնամակալության և
հոգաբարձության հանձնաժողովի 2020 թվականի մարտի 5-ի եզրակացության
համաձայն՝ հանձնաժողովը որոշել է. «1. Դեմ արտահայտվել պատասխանող
Ալլա Վլադիմիրի Զարգարյանին ծնողական իրավունքներից զրկելուն: 2.
Բնակարանային պայմանները, որտեղ ապրում է Ալլա Զարգարյանը, նորմալ
են: 3. Ոչ մի ընգծված լավ ապրելակերպ չի կարող փոխարինել երեխայի հոգու
խորքում եղած կարոտին, որ ունի ծնողի նկատմամբ: Եվ գուցե հենց դա է
երեխաների մոր նկատմամբ ատելությամբ լցվելու պատճառը» (գ.թ.79):
6. Առաջին ատյանի դատարանը, արձանագրելով, որ ծնողական
իրավունքներից զրկելու հիմքերը սպառիչ կերպով շարադրված են ԼՂՀ
ընտանեկան օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 1-ին մասում, համարել է, որ քննվող
գործով
բացակայում
են
փաստական
տվյալներ
պատասխանող
Ա.Զարգարյանին ծնողական իրավունքներից զրկելու համար, և հայցը մերժել:
Միաժամանակ դատարանն արձանագրել է, որ 2019 թվականի հուլիսի 21-ից
պատասխանողը երեխաների հետ չի շփվել, իսկ դատարանի առ
25.12.2019թ.վճռով երեխաների բնակության վայրը որոշվել է հոր հետ:
Այսինքն՝ բնակվելով երեխաներից առանձին, պատասխանողն իր ծնողական
իրավունքները չէր կարող չարաշահել կամ երեխաների վրա վնասակար
ազդեցություն գործել:
7. Վերաքննիչ դատարանը, իր որոշման հիմքում դնելով ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի և ԱՀ Մարտունու շրջանի
Բերդաշեն գյուղական համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության
հանձնաժողովների եզրակացությունները, արձանագրելով, որ ԱՀ Հադրութի
շրջանի Մեծ Թաղեր համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության
հանձնաժողովի եզրակացությունը պատճառաբանված չէ և չի բխում գործի
նյութերից, գտել է, որ պատասխանողը չարաշահում է իր ծնողական
իրավունքները, և հայցը բավարարել:
8. Պատասխանողի նկատմամբ նախկինում որևէ հասարակական
ներգործության միջոց կամ ծնողական իրավունքների սահմանափակում չի
կիրառվել, նա կազմել է նոր ընտանիք և ծննդաբերել երեխա, որը երկու
ամսական է:
4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը
վարույթ
ընդունելը
պայմանավորված
է
ԼՂՀ
քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով
նախատեսված հիմքերի առկայությամբ, այն է՝ 1) բողոքում բարձրացված
հարցի վերաբերյալ Գերագույն դատարանի որոշումը կարող է էական
նշանակություն ունենալ
օրենքի միատեսակ կիրառության համար. 2)
առերևույթ թույլ է տրվել դատական սխալ, որը կարող էր ազդել գործի ելքի
վրա:
Սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքերի սահմաններում վերանայելով
Վերաքննիչ դատարանի բողոքարկվող որոշումը, Գերագույն դատարանը
գտնում է, որ բողոքը պետք է բավարարել ու բեկանել որոշումը և օրինական
ուժ
տալ
Առաջին
ատյանի
դատարանի
վճռին՝
հետևյալ
պատճառաբանությամբ.
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 36-րդ հոդվածի 1-ին
և 2-րդ մասերի համաձայն՝ «1. Ծնողները իրավունք ունեն և պարտավոր են
հոգ տանել իրենց երեխաների դաստիարակության, կրթության, առողջության,
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լիարժեք ու ներդաշնակ զարգացման մասին: 2. Ծնողական իրավունքներից
զրկելը կամ դրանց սահմանափակումը կարող է կատարվել միայն օրենքով,
դատարանի որոշմամբ՝ երեխայի կենսական շահերն ապահովելու
նպատակով»:
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 37-րդ հոդվածի 2-րդ
և 3-րդ մասերի համաձայն՝ «2. Երեխային վերաբերող հարցերում երեխայի
շահերը պետք է առաջնահերթ ուշադրության արժանանան: 3. Յուրաքանչյուր
երեխա
ունի
իր
ծնողների
հետ
կանոնավոր
անձնական
փոխհարաբերություններ և անմիջական շփումներ պահպանելու իրավունք՝
բացառությամբ այն դեպքի, երբ դա, դատարանի որոշման համաձայն,
հակասում է երեխայի շահերին:...»:
«Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի
համաձայն՝
երեխաների
նկատմամբ
բոլոր
գործողություններում
...առաջնահերթ ուշադրություն է դարձվում երեխայի լավագույն շահերին:...:
Նույն կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածը սահմանում է, որ երեխան ծննդյան
պահից ձեռք է բերում ... իր ծնողներին ճանաչելու և նրանց խնամքի իրավունք:
ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 16-րդ հոդվածի համաձայն՝
ընտանիքը՝ որպես հասարակության բնական և հիմնական բջիջ, բնակչության
պահպանման և վերարտադրման հիմք, ինչպես նաև մայրությունը և
մանկությունը պետության հատուկ պաշտպանության և հովանավորության
ներքո են: ...»: Նույն հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ երեխայի նկատմամբ
իրականացվող ցանկացած գործողություն պետք է բխի նրա լավագույն
շահերից: Երեխայի լավագույն շահերի ապահովումն ուղղված է Արցախի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով ամրագրված՝
երեխայի իրավունքների արդյունավետ և ամբողջական իրականացմանը,
ինչպես նաև երեխայի զարգացմանը՝ հաշվի առնելով երեխայի մտավոր և
ֆիզիկական
կարիքները,
այդ
կարիքների
բավարարման
համար
համապատասխան խնամքի և դաստիարակության հնարավորությունը,
ընտանիք վերադառնալու կամ ընտանիքի հետ ապրելու կարևորությունը,
երեխայի զարգացման համար ծնողի և ընտանիքի այլ անդամների հետ
շփվելու կարևորությունը, ...:
ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 41-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝
յուրաքանչյուր երեխա ունի ընտանիքում ապրելու և դաստիարակվելու, իր
ծնողներին ճանաչելու, նրանց հոգատարությանն արժանանալու, նրանց հետ
համատեղ ապրելու իրավունք, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա կարող է
վնասել երեխայի շահերին:...:
Վերը նշված իրավական նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ
Սահմանադրության և օրենքի ուժով յուրաքանչյուր երեխա ծննդյան պահից
ձեռք է բերում իր ծնողներին ճանաչելու, նրանց հոգատարությանն
արժանանալու, նրանց հետ համատեղ ապրելու, իր ծնողներից
դաստիարակություն ստանալու, իր շահերի ապահովության, համակողմանի
զարգացման, մարդկային արժանապատվությունը հարգելու, ինչպես նաև
ֆիզիկական,
հոգևոր,
լիարժեք
զարգացման
համար
անհրաժեշտ
կենսապայմաններ ունենալու երաշխավորված իրավունքներ, ծնողներն
իրավունք ունեն և միաժամանակ պարտավոր են հոգ տանել իրենց
երեխաների դաստիարակության, առողջության, լիարժեք և ներդաշնակ
զարգացման և կրթության համար: Ծնողներն այլ անձանց հանդեպ ունեն
նախապատվության
իրավունք
իրենց
երեխաների
խնամքը
և
դաստիարակությունը ապահովելուն:
Օրենսդիրը, միաժամանակ, սահմանել է, որ ծնողները, որոնք իրենց
ծնողական իրավունքներն իրականացնում են ի վնաս երեխայի շահերի,
կարող են դատարանի վճռով զրկվել ծնողական իրավունքներից:
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Այսպես՝ ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ «Ծնողական իրավունքներից
զրկելը» վերտառությամբ 59-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի համաձայն՝ «1.
Երեխայի կենսական շահերն ապահովելու նպատակով ծնողները կամ
նրանցից մեկը կարող են զրկվել ծնողական իրավունքներից, եթե նրանք՝ 1)
մեկ
տարի
անընդմեջ
չարամտորեն
խուսափում
են
ծնողական
պարտականությունները կատարելուց, այդ թվում՝ ալիմենտ վճարելուց. 2) չեն
փոխում իրենց վարքագիծը ծնողական իրավունքների սահմանափակման
մասին դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ վեց ամսվա
ընթացքում. 3) առանց հարգելի պատճառի հրաժարվում են վերցնել իրենց
երեխային ծննդատնից կամ բժշկական օգնություն և սպասարկում
իրականացնող կազմակերպություններից. 4) մեկ տարի առանց հարգելի
պատճառի հրաժարվում են վերցնել իրենց երեխային դաստիարակչական,
բնակչության սոցիալական պաշտպանության կամ նմանատիպ այլ
հաստատություններից. 5) չարաշահում են իրենց ծնողական իրավունքները,
այդ թվում՝ իրենց վարքագծով վնասակար ազդեցություն են գործում երեխայի
վրա. 6) տառապում են քրոնիկ ալկոհոլամոլությամբ, թմրամոլությամբ կամ
թունամոլությամբ. 7) տառապում են քրոնիկ հոգեկան հիվանդություններով,
որոնց ցանկը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը.
8) դաժանաբար են վարվում երեխայի հետ ...»:
«Երեխայի իրավունքների մասին» ԼՂՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի
համաձայն՝ յուրաքանչյուր երեխա ունի ծնողներին ճանաչելու և նրանց հետ
համատեղ ապրելու իրավունք՝ բացառությամբ ԼՂՀ օրենսդրությամբ
սահմանված այն դեպքերի, երբ դատարանի որոշմամբ ծնողներից կամ ծնողից
երեխայի բաժանումը համարվում է անհրաժեշտություն՝ ելնելով երեխայի
շահերից: Պետությունը և նրա համապատասխան մարմինները նպաստում են
ընտանիքի վերամիավորմանը:
Նույն օրենքի 15-րդ հոդվածը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր երեխա
ունի իր ծնողների հետ կանոնավոր անձնական փոխհարաբերություններ և
անմիջական շփումներ պահպանելու իրավունք, բացառությամբ Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքով սահմանված
դեպքերի:
Այսպիսով, օրենսդիրը թույլատրում է երեխայի բաժանումը ծնողից,
եթե դա համարվում է անհրաժեշտություն՝ ելնելով երեխայի շահերից, ու
նախատեսում է մի քանի ինստիտուտներ՝ երեխայի և ծնողների
իրավունքների կարգավորման համար՝ այն է՝ 1) երեխայի խնամքն ու
դաստիարակությունը ծնողներից մեկին հանձնելը (բնակության վայրը
որոշելը) (ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 53-րդ հոդված), 2) ծնողների
իրավունքների սահմանափակումը (ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 63-րդ
հոդված), 3) ծնողական իրավունքներից զրկելը (ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի
59-րդ հոդված): Ընդ որում, սահմանելով նշված ինստիտուտները, օրենսդիրը
երեխայի շահերին առաջնահերթություն է տալիս: Այսինքն, նշված
ինստիտուտների (առավելևս՝ ծնողական իրավունքների զրկման) նորմերը
պետք է կիրառվեն միայն ու միայն երեխայի շահերը պաշտպանելու համար,
բացառելով երեխայի նկատմամբ վարքագծի ինչ-որ եզակի դրսևորումներ
հաշվի առնելը և ծնողների միջև շահերի բախումների օգտագործումը:
Սույն վճռաբեկ բողոքի քննության սահմաններում Գերագույն
դատարանը պետք է պատասխանի այն հարցին, թե արդյոք Վերաքննիչ
դատարանը գործով յուրաքանչյուր ապացույց գնահատել է գործում եղած
բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտության վրա
հիմնված ներքին համոզմամբ ու ճիշտ կիրառել ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի
59-րդ հոդվածը և զրկել պատասխանողին ծնողական իրավունքներից, թե
Վերաքննիչ դատարանն անհիմն է բեկանել Առաջին ատյանի դատարանի
վճիռը, որով հայցը մերժվել է՝ ծնողական իրավունքներից զրկելու համար
բավարար հիմքերի բացակայության պատճառաբանությամբ:
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Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ ծնողական
իրավունքներից զրկելը հանդիսանում է ծնողական պատասխանատվության
ծայրահեղ միջոց, որը պետք է կիրառվի միայն ծնողի մեղավոր վարքագծի
համար և միայն ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով նախատեսված
հիմքերով, որոնք սպառիչ են և ենթակա չեն լայն մեկնաբանման: Ծնողական
իրավունքներից զրկելը թույլատրվում է միայն այն դեպքում, երբ երեխայի
իրավունքները և շահերն այլ կերպ պաշտպանելը հնարավոր չի եղել:
Ինչպես հետևում է գործի նյութերից՝ հայցվոր Է.Խաչատրյանի կողմից
ներկայացված հայցադիմումում կոնկրետ նշված չէ, թե ԼՂՀ ընտանեկան
օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով նախատեսված որ հիմքով է պահանջ
ներկայացվել պատասխանող Ա.Զարգարյանին ծնողական իրավունքներից
զրկելու համար, սակայն հայցադիմումի բովանդակությունից հետևում է, որ
նման
պահանջ
ներկայացնելու
պատճառն
ամուսնական
անհավատարմությունն է, պատասխանողի մեկ այլ տղամարդու հետ
փաստական ամուսնական հարաբերություններ հաստատելն է: Առաջին
ատյանի դատարանը հիմնավոր չի համարել հայցը, գտնելով, որ բացակայում
է որևէ հիմք պատասխանողին ծնողական իրավունքներից զրկելու համար:
Վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ պատասխանողին ծնողական
իրավունքներից զրկելու համար (հաշվի առնելով նրա հակաբարոյական
վարքագծի դրսևորումը) առկա է ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի
1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված հիմքը, այն է՝ ծնողական իրավունքների
չարաշահումը, այդ թվում՝ իրենց վարքագծով վնասակար ազդեցություն
գործելը երեխայի վրա: Հետևաբար, Գերագույն դատարանը պետք է
պարզաբանի, թե ինչ պետք է հասկանալ «ծնողական իրավունքների
չարաշահման» հասկացության տակ:
Գերագույն
դատարանն
արձանագրում
է,
որ
ծնողական
իրավունքների չարաշահման տակ պետք է հասկանալ այդ իրավունքների
օգտագործումն ի վնաս երեխայի շահերի, օրինակ, ծնողներն իրենց
հակաբարոյական վարքագծով վնասակար ազդեցություն են գործում երեխայի
վրա, արգելում են երեխային սովորելուն, երեխայի գույքը ծախսում են
աննպատակ, երեխային ներգրավում են թմրամիջոցների, ոգելից խմիչքների
օգտագործմանը,
մոլախաղերին,
արգելված
կրոնական
կազմակերպությունների գործունեությանը, դրդում են հանցանքների, այդ
թվում՝
հանցագործությունների
կատարմանը
և
այլն:
Ծնողական
իրավունքների չարաշահում պետք է համարել նաև այն, երբ ծնողը, որի մոտ է
գտնվում երեխան, առանց հիմնավոր պատճառի արգելում է մյուս ծնողին
հանդիպելու երեխայի հետ:
Այսպիսով, Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ
ծնողական իրավունքներից զրկելու համար բավարար է ԼՂՀ ընտանեկան
օրենսգրքի 59-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկի
առկայությունը, իսկ դատարանները երեխայի իրավունքները շոշափող
ցանկացած գործ քննելիս առաջնայնությունը պետք է տան երեխայի շահերի
առավել ապահովմանը:
Հետևաբար, Գերագույն դատարանը կարևորում է նաև սույն գործի
քննության շրջանակում վերը նշված հոդվածներով օգտագործվող «երեխայի
լավագույն շահեր» հասկացության բացահայտումը:
Հարկ է նշել, որ «երեխայի լավագույն շահ»-ը գնահատելիս օրենսդիրը
դատարանների հայեցողությանն է վերապահում բոլոր պայմանների հաշվի
առնելը:
«Երեխայի շահեր» հասկացությունը և դրա բնորոշ հատկանիշների
բովանդակությունը ենթակա է գնահատման յուրաքանչյուր կոնկրետ
դեպքում՝ ելնելով տվյալ գործի բոլոր փաստական հանգամանքների
համադրված վերլուծությունից:
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Մարդու
իրավունքների
և
հիմնարար
ազատությունների
պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի
տեսանկյունից վերը նշված հարցին բազմիցս անդրադարձել է նաև Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարանը: Ըստ Եվրոպական դատարանի
նախադեպային իրավունքի՝ երեխայի խնամքի և դաստիարակության
վերաբերյալ վեճը լուծելիս դատարանները պետք է առաջնորդվեն երեխայի
լավագույն շահերով (Ց.ընդդեմ Ֆինլանդիայի գործով 2006թ. մայիսի 9-ի վճիռը,
Օլսսոն ընդդեմ Շվեդիայի գործով 1988թ. մարտի 24-ի վճիռը):
«Երեխայի լավագույն շահերի պաշտպանությունը» բարձրացվել է
համընդհանուր ճանաչում ստացած իրավական սկզբունքի աստիճանի:
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ նշված
կատեգորիայի գործեր քննելիս պետք է հաշվի առնել երեխայի և ծնողի միջև
ձևավորված փոխհարաբերությունների բնույթը, այն հանգամանքները, որոնք
կարող են ազդել երեխայի դաստիարակության և կյանքի նորմալ պայմանների
ստեղծմանը: Պետք է նկատի ունենալ, որ մոր հետ կապը կարող է նպաստել
երեխայի ֆիզիկական և հոգեկան առողջության վրա, նրա բարոյական
զարգացման վրա:
Դատարանները
յուրաքանչյուր
դեպքում,
կիրառելով
այդ
ինստիտուտը, պետք է հաշվի առնեն, որ այդ ինստիտուտի կիրառման
առաջնահերթությունից է ոչ թե ծնողին պատժելը, այլ երեխայի լավագույն
շահը հաշվի առնելն է:
Գերագույն դատարանն իր նախկինում կայացրած որոշմամբ ևս
անդրադարձել է «երեխայի լավագույն շահ» հասկացության բացահայտման
հարցին (թիվ ԸԻԴ/2695/02/18 քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի
2019 թվականի հունիսի 26-ի որոշումը): Մասնավորապես, Գերագույն
դատարանն արձանագրել է, որ «թե՛ Արցախի Հանրապետության
ներպետական ընտանեկան օրենսդրությամբ, թե՛ միջազգային իրավական
ակտերում «երեխայի լավագույն շահ» հասկացության բովանդակությունը
հստակեցված չէ: Նշված հասկացության բովանդակությունը ենթակա է
բացահայտման իրավակիրառ /հատկապես՝ դատական/ պրակտիկայի
շրջանակներում:
Այսպես՝ Եվրոպական դատարանն անդրադարձել է օրենսդրական
ձևակերպումներին ուղղված իրավական որոշակիության սկզբունքից բխող
պահանջներին և դիրքորոշում արտահայտել այն մասին, որ օրենքներում քիչ
թե շատ անորոշ տերմինների առկայությունն անխուսափելի է, քանի որ դրա
միջոցով ապահովում է իրավունքի ճկունությունն ու ունակությունը՝ հետևելու
փոփոխվող հանգամանքներին: Հետևաբար, որոշակիության պահանջը
բացարձակ չէ, և օրենքներում առկա որոշ եզրույթների մեկնաբանումն ու
կիրառումը դատական պրակտիկայի խնդիրն է /տե՛ս The Sunday Times v. the

United Kingdom գործով Եվրոպական դատարանի 26.04.1979 թվականի վճիռը,
49-րդ կետ/:
Գերագույն դատարանը վերը վկայակոչված կոնվենցիոն և
ներպետական ընտանեկան օրենսդրության վերլուծության համատեքստում
գտնում է, որ ‹‹երեխայի շահ›› հասկացությունը բարձրացվել է համընդհանուր
ճանաչում ստացած իրավական սկզբունքի աստիճանի և ընտանեկան
օրենսդրության հիմքում ընկած ինքնուրույն սկզբունք է: Ընդ որում, նշված
հասկացությունը ենթակա է գնահատման յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում՝
ելնելով տվյալ գործի բոլոր փաստական հանգամանքների համադրված
վերլուծությունից:
Բացի այդ, համաձայն Եվրոպական դատարանի
նախադեպային իրավունքի՝ երեխայի լավագույն շահը չի կարող որոշվել
ընդհանուր բնույթի իրավական դատողությունների միջոցով և կախված է
յուրաքանչյուր կոնկրետ գործի հանգամանքներից՝ հիմք ընդունելով երեխայի
շահերի առաջնայնությունը (տե՛ս Schneider v. Germany գործով Եվրոպական

դատարանի 15.09.2011 թվականի վճիռը, 100-րդ կետ):
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Ամփոփելով վերոգրյալ իրավական վերլուծությունները՝ Գերագույն
դատարանն արձանագրում է, որ ‹‹երեխայի շահ›› կամ ‹‹երեխայի լավագույն
շահեր›› հասկացություններն իրավակիրառ պրակտիկայում պետք է ընկալվեն
ու կիրառվեն հետևյալ երեք իմաստներով.
1) որպես երեխայի իրավունք. երեխան ունի իր լավագույն շահերի
բացահայտման
և դրանց առաջնային նշանակության տրամադրման
իրավունք այն դեպքում, երբ իրավասու մարմնի կողմից կայացվող որոշումն
առնչվում է երեխայի և այլ անձանց իրավունքներին ու շահերին, և առկա է
դրանց հավասարակշռման անհրաժեշտություն,
2) որպես իրավական-մեկնաբանողական սկզբունք. երեխայի
իրավական
վիճակին
առնչվող
տարբեր
մեկնաբանությունների
և
ընկալումների տեղիք տվող ցանկացած իրավական նորմ պետք է
մեկնաբանվի և կիրառվի՝ ելնելով երեխայի լավագույն շահերի առավել
ապահովման նկատառումից,
3) որպես ընթացակարգային կարգավորման կանոն. երեխային
առնչվող որոշումների ընդունման ընթացքում պետք է բացահայտվի նաև
երեխայի իրավունքների և շահերի վրա այդ որոշման հնարավոր
ազդեցությունը:»:
Վերոշարադրյալ իրավանորմերի վերլուծությունները համադրելով
սույն գործի փաստերի հետ և գնահատելով Վերաքննիչ դատարանի
եզրահանգումների
հիմնավորվածությունը,
Գերագույն
դատարանն
արձանագրում է հետևյալը.
Ինչպես հետևում է գործի նյութերից, կողմերի երեխաներից մեկը
չափահաս է (ուստի նրա նկատմամբ չի կիրառվել ծնողական իրավունքներից
պատասխանողին զրկելու միջոցը), մյուս երկու երեխաները 12 և 15 տարեկան
են, որոնց բնակության վայրը, ըստ Առաջին ատյանի դատարանի օրինական
ուժի մեջ մտած 25.12.2019թ. վճռի, որոշվել է հոր՝ հայցվոր Է.Խաչատրյանի
հետ՝ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ
համայնքի Դրախտիկ գյուղում: Երեխաները դեռ կարիք ունեն մոր
հոգատարության և մոր հետ շփման: Գործով որևէ ապացույց ձեռք չի բերվել
այն մասին, որ պատասխանողը չի ապահովել իր երեխաների կենսական
շահերը, հոգ չի տարել նրանց նկատմամբ, մեկ տարի անընդմեջ չարամտորեն
խուսափում է ծնողական պարտականությունները կատարելուց, այդ թվում՝
ալիմենտ վճարելուց, չի փոխել իր վարքագիծը ծնողական իրավունքների
սահմանափակման մասին դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց
հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում և այլն: Ինչ վերաբերում է այլ տղամարդու հետ
նոր ընտանիք կազմելուն, ապա դա հիմք չէ ծնողական իրավունքներից
զրկելու համար: Մանավանդ որ հայցվորը մինչև հայց ներկայացնելը գտնվում
էր ԱՀ-ի սահմաններից դուրս, չկարգավորելով իր և պատասխանողի միջև
ձևավորված հարաբերությունները:
Վերաքննիչ դատարանը, ի խախտումն ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդված պահանջների, բազմակողմանի,
լրիվ և օբյեկտիվ չպարզելով կողմերի միջև առաջացած ընտանեկան
հարաբերությունների խախտման պատճառները, երեխաների ապրումները,
նրանց իրական մտադրությունները և սպասելիքները, առանց հոգեբանի
եզրակացության կամ հոգեբանական վերլուծության, չպարզելով, որ երեխայի
մորը ծնողական իրավունքներից զրկելը և երեխային առանց մոր
հոգատարության թողնելը արդյոք չի կարող ավելի վատ ազդեցություն
ունենալ երեխաների առողջական զարգացման հնարավորությանը, վտանգել
նրանց հոգեկան, մտավոր կամ բարոյական զարգացումը; Գերագույն
դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ եթե ընտանեկան իրական
հարաբերությունները (այդ թվում՝ երեխայի փոխհարաբերությունները ծնողի
(ծնողների) հետ) պարզելու համար անհրաժեշտ են հատուկ գիտելիքներ,
դատարանն իրավասու է նշանակել փորձաքննություն՝ դատահոգեբանական,
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դատահոգեբուժական կամ համալիր հոգեբանահոգեբուժական (ընտանիքում
ստեղծված ճգնաժամի հոգեբանական վերլուծության համար): Պետք է
պարզվի, թե արդյոք երեխան գիտակցում է իր սեփական շահերը:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է նաև, որ դատարանը չպետք է
սահմանափակվի միայն խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի
եզրակացության մեջ նշված դրույթները կրկնելով, այլ պետք է հավաստիանա
դրանց հիմնավորվածության մեջ և այն համեմատի գործով ձեռք բերված մյուս
ապացույցների հետ, որից հետո միայն, հաշվի առնելով դրանց
համակցությունը և փոխադարձ կապը, կիրառման ենթակա իրավունքը,
ինչպես նաև դատարանի ներքին համոզմունքը, որոշի գործի ելքը: Մինչդեռ,
սույն գործով Վերաքննիչ դատարանը անհիմն գնահատման է ենթարկել այլ՝
թիվ 3025/02/19 քաղաքացիական գործով տրված Մեծ Թաղեր համայնքի
(որպես խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի) 11.12.2019թ. կարծիքը,
անտեսելով, որ գործում առկա է 5.03.2020թ. կազմված նույն մարմնի
եզրակացությունը, որի համաձայն Մեծ Թաղեր համայնքի խնամակալության
և հոգաբարձության հանձնաժողովը դեմ է արտահայտվել պատասխանողին
ծնողական իրավունքներից զրկելուն:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ Գերագույն դատարանը գալիս է այն
եզրահանգման, որ սույն գործով որոշում կայացնելիս Վերաքննիչ դատարանը
խախտել է ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 41-րդ, 59-րդ հոդվածների և ԼՂՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի պահանջները,
հետևաբար վճռաբեկ բողոքի փաստարկները հիմնավոր են:
Այսպիսով, վճռաբեկ բողոքի հիմքերի առկայությունը Գերագույն
դատարանը գտնում է բավարար՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի և 241-րդ հոդվածի հիմքով
Վերաքննիչ դատարանի քննարկվող որոշումը բեկանելու համար:
Միաժամանակ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ տվյալ դեպքում
անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով սահմանված՝ առաջին ատյանի
դատարանի դատական ակտին օրինական ուժ տալու՝ Գերագույն դատարանի
լիազորությունը, համաձայն որի՝ գործն ըստ էության լուծող դատական
ակտերի վերանայման արդյունքով Գերագույն դատարանը՝ վերաքննիչ
դատարանի կողմից դատական ակտը փոփոխվելու դեպքում ամբողջությամբ
կամ մասնակիորեն բեկանում է վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը՝
օրինական ուժ տալով առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտին: Այս
դեպքում Գերագույն դատարանը լրացուցիչ պատճառաբանում է առաջին
ատյանի դատարանի դատական ակտը, եթե այն թերի կամ սխալ է
պատճառաբանված:
Նշված դիրքորոշման համար Գերագույն դատարանը հաշվի է առնում
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության
մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի դրույթը, որի համաձայն՝
յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ողջամիտ ժամկետում իր գործի քննության
իրավունք: Գերագույն դատարանը գտնում է, որ գործը ողջամիտ ժամկետում
քննելը հանդիսանում է նույն կոնվենցիայով ամրագրված անձի արդար
դատաքննության իրավունքի տարր, հետևաբար, գործի անհարկի ձգձգումը
վտանգ է պարունակում նշված իրավունքի խախտման համար:
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ առաջին ատյանի դատարանի
դատական ակտին օրինական ուժ տալը բխում է արդարադատության
արդյունավետության շահերից, քանի որ սույն գործով վերջնական դատական
ակտ կայացնելու համար նոր հանգամանք հաստատելու անհրաժեշտությունը
բացակայում է:
5.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը
դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ
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Անդրադառնալով դատական ծախսերի բաշխման հարցին՝ Գերագույն
դատարանն արձանագրում է, որ 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 1ին և 3-րդ մասերի համաձայն՝ «1. Դատական ծախսերը գործին մասնակցող
անձանց միջև բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին
համամասնորեն: … 3. Վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ կապված
դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են սույն
հոդվածի կանոններին համապատասխան»:
Հայցվորը հայցադիմումի և վերաքննիչ բողոքի համար վճարել է 14.000
(տասնչորս հազար) ՀՀ դրամ, իսկ պատասխանողը վճարել է 20.000 (քսան
հազար) ՀՀ դրամ՝ որպես վճռաբեկ բողոք բերելու համար նախատեսված
պետական տուրքի գումար: Քանի որ վճռաբեկ բողոքը բավարարվել է և
օրինական ուժ տրվել Առաջին ատյանի դատարանի վճռին (որով հայցը
մերժվել է), ապա հայցվորից հօգուտ պատասխանողի ենթակա է
բռնագանձման 20.000 ՀՀ դրամ:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով ` Գերագույն
դատարանը
ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Բեկանել ԱՀ վերաքննիչ դատարանի
2020 թվականի հունիսի 30-ի որոշումը և օրինական ուժ տալ ԱՀ ընդհանուր
իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականիր մարտի 27-ի
վճռին:
2. Էդուարդ Սերյոժայի Խաչատրյանից հօգուտ Ալլա Վլադիմիրի
Զարգարյանի (Խաչատրյանի) բռնագանձել 20.000 (քսան հազար) ՀՀ դրամ՝
որպես վճռաբեկ բողոքի համար նախապես վճարված պետական տուրքի
գումար:
3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի
դահլիճում հրապարակման
պահից, վերջնական է և ենթակա չէ
բողոքարկման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
Վարչական գործ ԸԻԴ/0012/05/20
Նախագահող դատավոր` Ռ. Ջհանգիրյան
Դատավորներ`
Լ. Ավանեսյան
Հ. Գրիգորյան

Վարչական գործ ԸԻԴ/0012/05/20

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

21-ին դեկտեմբերի 2020թ.

Արցախի Հանրապետության Գերագույն
Գերագույն դատարան)` վճռաբեկության կարգով.
նախագահությամբ՝
մասնակցությամբ դատավորներ

դատարանը

(այսուհետ`

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

դռնբաց դատական նիստում, քննելով ըստ հայցի Հայկ Ռոժդենի
Առստամյանի ընդդեմ ԱՀ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի՝
վարչական ակտն առ ոչինչ ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ ԸԻԴ/0012/05/20
վարչական գործով Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2020
թվականի օգոստոսի 10-ի որոշման դեմ հայցվոր Հայկ Առստամյանի բերած
վճռաբեկ բողոքը,
ՊԱՐԶԵՑ
1.Գործի դատավարական նախապատմությունը.
2020 թվականի հունվարի 27-ին Հայկ Ռոժդենի Առստամյանը
(այսուհետ, նաև՝ Հայցվոր) հայցադիմում է ներկայացրել Արցախի
Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան
(այսուհետ, նաև՝ Վարչական դատարան)՝ ընդդեմ ԱՀ Ստեփանակերտի
քաղաքային համայնքի (այսուհետ, նաև՝ Համայնք)՝ խնդրելով առ ոչինչ
ճանաչել Համայնքին կից վարչական հանձնաժողովի՝ «Շենքեր և
շինություններ
ինքնակամ
կառուցելու
համար
վարչական
պատասխանատվության միջոց կիրառելու մասին» 2019թ. դեկտեմբերի 17-ի
որոշումը (այսուհետ, նաև՝ Վարչական ակտ):
Վարչական դատարանի 2020 թվականի հունվարի 30-ի որոշմամբ
հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և հարուցվել վարչական գործ:
Վարչական դատարանի 2020 թվականի մարտի 12-ի որոշմամբ
վարչական գործը նշանակվել է դատական քննության:
Վարչական դատարանի 2020 թվականի հունիսի 08-ի վճռով հայցը
մերժվել է:
Նշված վճռի դեմ 2020 թվականի հունիսի 30-ին վերաքննիչ բողոք է
ներկայացրել Հայցվորը:
Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ, նաև՝
Վերաքննիչ դատարան) 2020 թվականի հուլիսի 07-ի որոշմամբ վերաքննիչ
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բողոքը վերադարձվել է վերակազմման՝ թերությունները վերացնելու համար
սահմանելով 15-օրյա ժամկետ:
Հայցվորը 2020 թվականի հուլիսի 16-ին կրկին ներկայացրել է
վերաքննիչ բողոք:
Վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի օգոստոսի 10-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքը մերժվել է և Վարչական դատարանի ԸԻԴ/0012/05/20
վարչական գործով 2019 թվականի հունիսի 08-ի վճիռը թողնվել անփոփոխ:
Նշված որոշման դեմ 2020 թվականի օգոստոսի 27-ին վճռաբեկ բողոք է
բերել Հայցվորը:
Գերագույն դատարանի 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի որոշմամբ
վճռաբեկ բողոքը վերադարձվել է վերակազմման՝ ձևական սխալները շտկելու
համար սահմանելով 25-օրյա ժամկետ:
Հայցվորը 2020 թվականի նոյեմբերի 26-ին կրկին ներկայացրել է
վճռաբեկ բողոք և միջնորդություն, որով խնդրել է հարգելի համարել կրկին
վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու համար Գերագույն դատարանի կողմից
տրված ժամկետի բաց թողումը:
Գերագույն դատարանը, քննարկելով միջնորդությունը և հաշվի
առնելով, որ Արցախի Հանրապետությունը՝ սույն թվականի սեպտեմբերի 27ից գտնվել է պատերազմական վիճակում, բավարարել է միջնորդությունը և
վճռաբեկ բողոքն ընդունել վարույթ:
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:
2.ՎՃռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հևտևյալ հիմքերի սահմաններում
ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.
Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանը թույլ է տվել նյութական և
դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումներ: Մասնավորապես,
Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԱՀ Սահմանադրության 6-րդ, ԼՂՀ
վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի (այսուհետ՝ ՎԻՎ
օրենսգիրք) 9-րդ, 32-րդ, 154-րդ, 214-216-րդ, 2191-րդ, 218-րդ, 291-293-րդ
հոդվածները, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» ԱՀ օրենքի 19-րդ, 30-րդ, 48-րդ, 54-րդ, 62-րդ, 70-րդ, 73-րդ, 75-րդ, 76-րդ
հոդվածները, ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 117.16-րդ
հոդվածի պահանջները, ինչպես նաև Գերագույն դատարանի՝ նույն բողոքում
վկայակոչված որոշումներում արտահայտված դիրքորոշումները:
Նշվածը փաստարկվել է հետևյալ կերպ.
1) ըստ Վերաքննիչ դատարանի՝ կայացված վարչական ակտի
բողոքարկման (գանգատարկման) արդյունքում վարչական մարմինը կամ նրա
վերադասը վարչական ակտ չեն ընդունում (կամ՝ ընդունում են միայն այն
դեպքում, երբ կայացնում են նոր վարչական ակտ): Ավելին, ըստ Վերաքննիչ
դատարանի՝ որևէ նորմով սահմանված չէ վերադաս բողոքարկման դեպքում
վարչական մարմնի կողմից կայացվող որոշման ձևը, ուստի քաղաքապետի
ստորագրությունը պարունակող գրությունը կարող է համարվել պատշաճ
որոշում:
Բողոքաբերը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանի նման
հետևությունները չեն բխում օրենսդրական կարգավորումներից, և մեջբերելով
ՎԻՎ օրենսգրքի 292-293-րդ հոդվածների օրենսդրական շարադրանքը, նշում
է, որ «ընդունում է որոշում» ձևակերպումը չի կարող վերաբերել բանավոր
եզրահանգմանը և այդ առթիվ սովորական գրագրություն պարունակող որևէ
փաստաթղթի առաքմանը: Առավել ևս, որ օրենսդիրը վարչական մարմնին
պարտավորեցնում է դիմումատուին տրամադրել «որոշման պատճենը»:
Դժվար է պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ հնարավոր է գրավոր
ձևակերպում չունեցող որևէ փաստաթուղթ պատճենահանել: Հետևաբար,
անվիճելի է, որ վարչական մարմինը պետք է ընդունի համապատասխան
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վարչական ակտ՝ պատճառաբանված որոշում, որի պատճենն էլ պատշաճ
կարգով պետք է ուղարկվի դիմումատուին: Ավելին, հենց ՎԻՎ օրենսգիրքն
ինքն է սահմանել ՎԻՎ վարույթի ընթացքում կայացվող որոշումների և՛
տեսակները, և՛ հստակ ձևը (ՎԻՎ օրենսգրքի 281-րդ և 282-րդ հոդվածներ):
Նույնաբովանդակ
կարգավորումներ
են
պարունակում
նաև
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ օրենքի
նորմերը:
Նշված
իրավանորմերից
բխում
է,
որ
վարչական
տույժի
գանգատարկման փաստով արդեն իսկ համարվում է վարչական վարույթը
հարուցված, որը կարող է եզրափակվել միայն օրենքով, այն է՝ ՎԻՎ
օրենսգրքով սահմանված վարչական ակտի, այն է՝ որոշման ընդունմամբ:
Ակնհայտ է, որ Համայնքը պարտավոր էր իրականացնել
գանգատարկումից բխող վարչական վարույթ և այն եզրափակել վարչական
ակտով, ինչը չանելով առաջ է բերել օրենքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված
հետևանքը, այն է՝ հայցվող որոշումը համարվում է ընդունված: Իսկ նշվածի
շուրջ Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգումները հանդիսանում են
նյութական նորմերի սխալ մեկնաբանում և անհարկի չկիրառում:
Ինչ վերաբերում է Վերաքննիչ դատարանի այն հարցադրմանն ու դրա
պատասխանին. արդյոք վարչական ակտով հայցվորի վրա դրվել է ակնհայտ
ոչ իրավաչափ պատասխանատվություն, բողոքաբերը գտնում է, որ Հայցվորի
վրա իրոք դրվել է ակնհայտ ոչ իրավաչափ պարտավորություն, քանի որ
իրավաբանական ֆիկցիայի ուժով կարելի փաստել, որ բավարարվել է նրա
գանգատարկումը և կարճվել վարչական իրավախախտման վարույթը,
սակայն դեռևս առկա է հայցվորին 400.000 ՀՀ դրամ տուգանելու վերաբերյալ
որոշումը (Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին ԼՂՀ
օրենքի 62 հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ):
Բողոքաբերը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգումները
որևէ միջազգային պայմանագրի, օրենքի և այլ իրավական ակտի նորմերի,
Գերագույն դատարանի որոշումների հղմամբ ամրապնդված չեն:
ԸԻԴ/0188/05/15
վարչական
գործով
Գերագույն
դատարանն
արձանագրել է. «Անձն իր իրավունքների և օրինական շահերի դատական
պաշտպանությունը կարող է հայցել միայն այն դեպքում, երբ գտնում է, որ
պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ նրանց
պաշտոնատար անձանց վարչական ակտերով, գործողություններով կամ
անգործությամբ անմիջականորեն խախտվել են կամ կարող են խախտվել նրա
իրավունքները և օրինական շահերը: Հետևաբար, պարզ է դառնում, որ
վարչական արդարադատություն հայցող անձի պահանջը կարող է
բավարարվել միայն նրա մոտ իրավական շահագրգռվածության առկայության
դեպքում, երբ խախտվել են նրա իրավունքներն ու օրինական շահերը»:
Գերագույն դատարանն իր նախկինում կայացրած որոշումներում
վերլուծելով վերը նշված իրավական նորմերը, արձանագրել է, որ դատարանի
առջև բոլոր դեպքերում խնդիր է դրված առավելագույնս պարզելու գործի
իրական
հանգամանքները,
կողմերի
իրավունքներն
ու
պարտականությունները, փաստերի և իրավունքների իրականությանը
համընկնելը և կայացնելու դատարանում պարզված հանգամանքներին
համապատասխան դատական ակտ (օրինակ, ԸԻԴ 1794/02/2011թ.
քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի 05.04.2012թ. որոշումը):
ԸԻԴ2265/02/17 քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի
16.10.2018 որոշման համաձայն՝ դատաքննության դեպքում դատարանը
պարտավոր է տալ որոշման իրավական հիմնավորումը:
Որոշման իրավական հիմնավորումը բնութագրում է ինչպես
դատարանի, այնպես էլ նրա որոշման իրավակիրառ գործառույթը, ընդգծում
դատական գործունեության և դատական որոշման օրինականությունը:
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Նշվածն արտացոլված է նաև ԸԻԴ/1510/02/15 քաղաքացիական գործով
Գերագույն դատարանի 2016 թվականի օգոստոսի 05-ի որոշման մեջ:
Նշվածներից ելնելով, Հայցվորը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանի
կողմից թույլ են տրվել նյութական և դատավարական իրավանորմերի՝
վճռաբեկ բողոքում նշված խախտումներ, որոնք հիմք են դատական ակտը
բեկանելու համար: Ուստի, խնդրում է բեկանել և փոփոխել բողոքարկվող
որոշումը, իսկ ներկայացված հայցը՝ բավարարել:
3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող
փաստերը.
1/ Հայցվորը Ստեփանակերտ քաղաքի Ալ. Հեքիմյան 2գ շենքի
շրջակայքում՝ առանց հողօգտագործման իրավունքի և շինարարության
թույլտվության, կառուցել է մեկ պատ:
2/ Համաձայն Համայնքին կից վարչական հանձնաժողովի՝ շենքեր և
շինություններ
ինքնակամ
կառուցելու
համար
վարչական
պատասխանատվության միջոց կիրառելու մասին 2019 թվականի
դեկտեմբերի 17-ի թիվ 52 որոշման՝ Ստեփանակերտ քաղաքի Ալ. Հեքիմյան 2գ
շենքի շրջակայքում առանց շինթույլտվության շինություն (1 հարկ) կառուցելու
համար, ՎԻՎ օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի ուժով, Հայկ
Ռոժդենի Առստամյանը ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության՝
տուգանքի՝ 400.000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամի չափով /գ.թ.10/:
3/ Հայցվորը՝ թիվ 52 որոշման դեմ 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ին
գանգատ է ներկայացրել Ստեփանակերտի քաղաքապետին, խնդրելով
վերանայել իր նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթը, կայացված
որոշումը բեկանել և գործի վարույթը կարճել /գ.թ.30/:
4/ Հայկ Առստամյանին ուղղված Ստեփանակերտի քաղաքապետի 2019
թվականի դեկտեմբերի 30-ի գրության բովանդակությունից բխում է, որ Հայկ
Առստամյանի բողոքը հնարավոր չէ բավարարել, իսկ որպես գրությունը
կազմող նշված է վարչական հանձնաժողովի նախագահ Ի.Խուրշուդյանի
անունը /գ.թ.11/:
5/ Համայնքը հայցադիմումի, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների գրավոր
պատասխան չի ներկայացրել, սակայն Վարչական դատարանի դատական
նիստում Համայնքի ներկայացուցիչը հայտնել է, որ Համայնքը պատրաստ է
Հայցվորին հատկացնել կառույցը կրող հողատարածքը, եթե «Արցախէներգո»
ՓԲ ընկերությունը տա իր թույլտվությունը:
4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները.
Գերագույն դատարանը վճռաբեկ բողոքի շրջանակներում անհրաժեշտ է
համարում անդրադառնալ այն հարցին, թե ինչպիսի իրավակարգավորումներ
է նախատեսել օրենսդիրը վարչական ակտի բողոքարկման (գանգատարկման)
փուլի համար, և այդ համատեքստում գնահատել վարչական մարմնի
գործողություններն ու դրա վերաբերյալ ստորադաս դատարանների
եզրահանգումների հիմնավորվածությունն ու իրավաչափությունը:
ԱՀ Սահմանադրության 50-րդ հոդվածի համաձայն՝
1. Յուրաքանչյուր ոք ունի վարչական մարմինների կողմից իրեն
առնչվող գործերի անաչառ, արդարացի և ողջամիտ ժամկետում քննության
իրավունք:
2. Վարչական վարույթի ընթացքում յուրաքանչյուր ոք ունի իրեն
վերաբերող բոլոր փաստաթղթերին ծանոթանալու իրավունք՝ բացառությամբ
օրենքով պահպանվող գաղտնիքների:
3. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու
պաշտոնատար անձինք պարտավոր են մինչև անձի համար միջամտող
անհատական ակտն ընդունելը լսել նրան՝ բացառությամբ օրենքով
սահմանված դեպքերի:
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Գերագույն
դատարանն արձանագրում է, որ ՀՀ վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքն Արցախի Հանրապետության
տարածքում գործում է ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության տարածքում ժամանակավոր օրենսդրական կարգավորում
սահմանելու մասին» 1992թ. ՀՆ-0010-1 որոշման ուժով, որի 1-ին մասը
սահմանում է, որ մինչև սեփական Սահմանադրության և օրենքների
ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում պետք է
կիրառել ՀՀ գործող օրենսդրությունը, իսկ համաձայն 3-րդ մասի՝ այդ ակտերի
կիրառման ընթացքում «Հայաստանի Հանրապետություն» կամ «Խորհրդային
Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միություն» բառերը պետք է
փոխարինել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն» բառերով: Նշված
իրավական նորմի ուժով Արցախի Հանրապետությունում կիրառման է դրված
նաև վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրքը:
ՎԻՎ օրենսգրքի 286-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության համաձայն՝
վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշումը կարող է
գանգատարկվել այն անձի կողմից, որի նկատմամբ այն կայացվել է, ինչպես
նաև տուժողի կողմից, իսկ ճանապարհային երթևեկության կանոնի
խախտումը տեսանկարահանման կամ լուսանկարահանման միջոցով
ամրագրված լինելու դեպքում՝ նաև իրավախախտումը կատարած անձի
կողմից:
ՎԻՎ օրենսգրքի 287-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ որոշումը
վարչական կարգով գանգատարկվում է (բողոքարկվում է) վարչական ակտն
ընդունած վարչական մարմին, վարչական մարմնի վերադաս վարչական
մարմին կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ այլ իրավասու վարչական
մարմին:
ՎԻՎ
օրենսգրքի
291-րդ
հոդվածի
համաձայն՝
վարչական
իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշման դեմ գանգատը և բողոքը
քննվում են դրա համար իրավազոր մարմինների (պաշտոնատար անձանց)
կողմից, դրանց ստացման օրվանից երեսնօրյա ժամկետում, եթե օրենքով այլ
բան սահմանված չէ:
ՎԻՎ
օրենսգրքի
293-րդ
հոդվածի
համաձայն՝
վարչական
իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշման դեմ գանգատը կամ բողոքը
քննող մարմինը (պաշտոնատար անձը) ընդունում է հետևյալ որոշումներից
մեկը`
1) որոշումը թողնում է անփոփոխ, իսկ գանգատը կամ բողոքը` առանց
բավարարման.
2) բեկանում է որոշումը և գործն ուղարկում նոր քննության.
3) բեկանում է որոշումը և կարճում գործը.
4) վարչական իրավախախտման համար պատասխանատվության
մասին նորմատիվ ակտով նախատեսված շրջանակներում փոխում է
նշանակված տույժի միջոցը, բայց այնպես, որ տույժը չխստացվի:
ՎԻՎ
օրենսգրքի
281-րդ
հոդվածի
համաձայն՝
վարչական
իրավախախտման գործի վերաբերյալ որոշումը ստորագրում է գործը քննող
պաշտոնատար անձը, իսկ կոլեգիալ մարմնի որոշումը` նախագահողը և
քարտուղարը:
ՎԻՎ
օրենսգրքի
246-րդ
հոդվածի
համաձայն՝
վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի վարույթի կարգը վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու համար լիազորված
մարմիններում (պաշտոնատար անձանց կողմից) որոշվում է վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ ԽՍՀ Միության և միութենական
հանրապետությունների օրենսդրության հիմունքներով, ԽՍՀՄ օրենսդրական
ակտերով, ԽՍՀՄ Մինիստրների խորհրդի որոշումներով, սույն օրենսգրքով,
Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենսդրական ակտերով և Հայաստանի
Հանրապետության Նախարարների խորհրդի որոշումներով:
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Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ որպես վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի վարույթի քննության (այդ թվում
նաև՝ գանգատարկման /բողոքարկման/ արդյունքում իրականացվող)
իրավական կարգավորիչ է հանդիսանում «Վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին» ԼՂՀ օրենքը (այսուհետ՝ Օրենք):
Օրենքի
1-ին
հոդվածի
համաձայն՝
այն
սահմանում
է վարչարարության հիմունքները, կարգավորում է վարչական ակտեր
ընդունելու, վարչական ակտերը, վարչական մարմինների գործողությունները
և անգործությունը բողոքարկելու, վարչական ակտի կատարման, վարչական
ծախսերի, ինչպես նաև վարչարարությամբ հասցված վնասի հատուցման հետ
կապված` վարչական մարմինների և ֆիզիկական կամ իրավաբանական
անձանց (այսուհետ` անձինք) միջև ծագած հարաբերությունները:
Օրենքի 3-րդ հոդվածը վարչական մարմիններին բնորոշում է որպես
Արցախի Հանրապետության գործադիր իշխանության տարածքային
կառավարման, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, իսկ
վարչարարությունը՝
որպես
վարչական
մարմինների
արտաքին
ներգործություն ունեցող գործունեություն, որը եզրափակվում է վարչական
կամ նորմատիվ ակտերի ընդունմամբ, ինչպես նաև գործողության կամ
անգործության դրսևորմամբ, ինչն անձանց համար առաջացնում է
փաստական հետևանքներ:
Օրենքի 75-րդ հոդվածի համաձայն՝
1. Վարչական բողոքի քննարկումն իրականացվում է նույն օրենքի II
բաժնով սահմանված դրույթներին համապատասխան, եթե նույն բաժնով այլ
բան նախատեսված չէ:
2. Վարչական բողոքը քննարկվում է բողոքարկված վարչական ակտի
իրավաչափության տեսանկյունից, իսկ հայեցողական լիազորության
իրականացման դեպքում` նաև նպատակահարմարության տեսանկյունից:
3. Վարչական մարմինը վարչական բողոքը քննարկելիս առաջնորդվում
է ինչպես գործում առկա, այնպես էլ լրացուցիչ ներկայացվող ապացույցներով:
Նշվածներից բխում է, որ վարչական իրավախախտման հայտնաբերման
դեպքում իրավասու մարմինները պետք է իրականացնեն վարչական վարույթ,
ի կարգավորումն որի նախատեսված ընթացակարգերը կիրառվում են նաև
գանգատարկման
(բողոքարկման)
առընչությամբ:
Ընդ
որում,
գանգատարկման (բողոքարկման) պարագայում իրականացվելիք վարչական
վարույթի նպատակն է՝ ստուգել արդեն իսկ
կայացված որոշման
օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը, իսկ այդ քննությունն
իրականացվում է Օրենքի 2-րդ բաժնով նախատեսված կարգով: Վերջինս
վերնագրված է. «Վարչական վարույթ» և ընդգրկում է Օրենքի 19-52-րդ
հոդվածները:
Օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն՝ վարչական վարույթը վարչական
մարմնի` վարչական ակտ ընդունելուն ուղղված գործունեությունն է:
Օրենքի 30 հոդվածի համաձայն՝ 1. Վարչական վարույթ հարուցելու
հիմքերն են`
1) անձի դիմումը, բողոքը.
2) վարչական մարմնի նախաձեռնությունը:
2. Նույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքերում
վարչական վարույթը համարվում է հարուցված` համապատասխան դիմումը
կամ բողոքը վարչական մարմնում ստանալու օրվանից, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ դիմումը կամ բողոքը, նույն օրենքի 33-րդ հոդվածի համաձայն,
վերահասցեագրվել է ըստ իրավասու վարչական մարմինների կամ
վերադարձվել է դիմողին (բողոք բերողին):
Նշվածներից բխում է, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
կայացված որոշման բողոքարկման (գանգատարկման) փաստն ինքնին հիմք է
վարչական վարույթ հարուցելու և քննություն իրականացնելու համար, որը
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կարող է եզրափակվել միայն օրենքով, այն է՝ ՎԻՎ օրենսգրքով սահմանված
վարչական ակտի, այն է՝ որոշման ընդունմամբ:
Սույն գործի փաստերի համաձայն՝ Ստեփանակերտ քաղաքի Ալ.
Հեքիմյան 2գ շենքի շրջակայքում առանց շինթույլտվության շինություն (1
հարկ) կառուցելու համար, ՎԻՎ օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ
կետի ուժով, Հայկ Ռոժդենի Առստամյանը՝ Համայնքին կից վարչական
հանձնաժողովի՝ շենքեր և շինություններ ինքնակամ կառուցելու համար
վարչական պատասխանատվության միջոց կիրառելու մասին 2019 թվականի
դեկտեմբերի 17-ի թիվ 52 որոշմամբ ենթարկվել է վարչական
պատասխանատվության՝ տուգանքի՝ 400.000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամի
չափով: Կայացված որոշումը Հայցվորը գանգատարկել է Համայնքի
ղեկավարին, խնդրելով վերանայել իր նկատմամբ հարուցված վարչական
վարույթը, կայացված որոշումը բեկանել և գործի վարույթը կարճել:
Ակնհայտ է, որ Հայցվորը գանգատարկելով իր նկատմամբ վարչական
ենթադրյալ իրավախախտման փաստով պայմանավորված տույժ նշանակելու
մասին որոշումը, խնդրել է կայացնել բարենպաստ վարչական ակտ, այն է՝
որոշում գործի վարույթը կարճելու մասին: Գերագույն դատարանը փաստում
է, որ բարենպաստ վարչական ակտն այն վարչական ակտն է, որի միջոցով
վարչական մարմիններն անձանց տրամադրում են իրավունքներ կամ նրանց
համար ստեղծում են այդ անձանց իրավական կամ փաստացի դրությունը
բարելավող ցանկացած այլ պայման:
Իր հերթին, վարչական մարմինը (տվյալ պարագայում՝ Համայնքի
ղեկավարը), պարտավոր էր հարուցել վարչական վարույթ և այն եզրափակել
հետևյալ որոշումներից մեկի կայացմամբ՝
1) տուգանքի մասին որոշումը թողնել անփոփոխ, իսկ գանգատը կամ
բողոքը` առանց բավարարման.
2) բեկանել որոշումը և գործն ուղարկել նոր քննության.
3) բեկանել որոշումը և կարճել գործը.
4) վարչական իրավախախտման համար պատասխանատվության
մասին նորմատիվ ակտով նախատեսված շրջանակներում փոխել
նշանակված տույժի միջոցը, բայց այնպես, որ տույժը չխստացվի:
Այս առումով կարևոր է նշել, որ վարչական ակտերի բողոքարկումը
վարչական կամ դատական կարգով ինքնանպատակ չէ և կոչված է
ապահովելու անձանց ենթադրյալ խախտված իրավունքների լիարժեք,
արդյունավետ և իրական վերականգնումը: Բողոքարկման ինստիտուտն
իրավական միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս որոշակի ընթացակարգի
միջոցով գործնականում ապահովել վարչական մարմինների թույլ տված
սխալների բացահայտումը և ուղղումը` դրանով իսկ նպաստելով
վարչարարության նպատակների իրականացմանը: Վերջիններիս հասնել
կարելի է միայն վարչարարության հիմնական սկզբունքների անշեղորեն
պահպանման պարագայում, որոնց թվին է դասվում նաև համաչափության
սկզբունքը (Օրենքի 8-րդ հոդված):
Գերագույն դատարանը փաստում է, որ համաչափության սկզբունքի
առանցքային կարևորությունն այն է, որ դրա կիրառումը հնարավորություն է
տալիս գնահատել վարչական մարմնի միջամտության ընթացքում կիրառվող
միջոցների գործադրմամբ նպատակին հասնելու հնարավորությունը և
թույլատրելիությունը: Համաչափության սկզբունքը կոչված է երաշխավորելու,
որպեսզի այս կամ այն հանգամանքներում համարժեքություն ապահովվի
կիրառվող միջոցների և դրանց կիրառմամբ հետապնդվող նպատակի միջև՝
համարժեք արձագանքելով որևէ իրավիճակի: Ըստ այդմ, համաչափության
սկզբունքը

բաղկացած

անհրաժեշտություն

է

և

երեք

տարրերից՝ պիտանիություն,

չափավորություն: Այսինքն՝ գործադրվող

միջոցները պետք է լինեն պիտանի, անհրաժեշտ և չափավոր:
Համաչափության սկզբունքի այն պահանջը, համաձայն որի՝ հետապնդվող
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նպատակին հասնելու համար գործադրվող միջոցները պետք է լինեն
պիտանի, նշանակում է, որ իր հայեցողությանը վերապահված միջոցներից
վարչական մարմինը պետք է ընտրի այն միջոցը, որով կարող է հասնել այդ
նպատակին: Եթե պիտանի միջոցները մեկից ավելի են, ապա դրանցից պետք է
ընտրվի տվյալ նպատակին հասնելու համար առավել անհրաժեշտը, իսկ
պիտանի և անհրաժեշտ միջոցներից՝ այն միջոցը, որը, առավել նվազ ձևով
միջամտելով անձի իրավունքներին, այդուհանդերձ, թույլ է տալիս
առավելագույնս հասնել հետապնդվող նպատակին: Չափավորությունը
ենթադրում է, որ անհրաժեշտ և պիտանի միջոցը միևնույն ժամանակ պետք է
ապահովի ողջամիտ հավասարակշռություն ձեռնարկվող միջամտության և
հետապնդվող նպատակի միջև:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ 2019 թվականի
դեկտեմբերի 30-ին Ստեփանակերտի քաղաքապետի ստորագրությամբ
գրություն է ուղարկվել Հայցվորին, որից բխում է, որ Հայկ Առստամյանի
բողոքը հնարավոր չէ բավարարել, իսկ որպես գրությունը կազմող նշված է
միայն վարչական հանձնաժողովի նախագահ Ի.Խուրշուդյանի անունը
(կոլեգիալ մարմնի քարտուղարի վերաբերյալ որևէ նշում առկա չէ):
Վերը նշված վերլուծությունների լույսի ներքո անդրադառնալով
վարչական ակտի բողոքարկման (գանգատարկման) արդյունքում վարչական
մարմնի գործողություններին, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ
խոսք անգամ չի կարող լինել հանրային և մասնավոր շահերի միջև արդարացի
հավասարակշռության
և
հետևաբար
համաչափության
սկզբունքի
պահպանվածության մասին, եթե վարչական մարմինները գործող մեխանիզմն
օգտագործեն մասնավոր շահին ի վնաս՝ բավարարվելով միայն
բողոքարկմանն ի պատասխան «գրություն» կազմելով, առանց որևէ
վարչական
վարույթ
հարուցելու,
պատշաճ
վարչարարություն
իրականացնելու և օրենքով սահմանված եղանակով վարչական ակտ
կայացնելու: Նշվածը խախտում է նաև նպատակահարմարության և
օրինականության միջև ողջամիտ հարաբերակցությունը:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Համայնքը՝ ի դեմս
վարչական իրավախախտման վերաբերյալ որոշումը կայացրած նույն
մարմնի, որևէ վարչական վարույթ չի հարուցել, նոր քննություն չի
իրականացրել, այլ կազմել և Համայնքի ղեկավարի ստորագրությանն է
ներկայացրել պատասխան գրություն, որով Հայցվորն իրազեկվել է իր կողմից
ներկայացված խնդրանքը բավարարման ենթակա չլինելու մասին: Վերջինս
Վերաքննիչ դատարանի կողմից դիտարկվել է, որպես օրենքի պահանջների
պահպանմամբ կայացված իրավաչափ որոշում, ինչը Գերագույն դատարանը
հիմնավոր չի դիտարկում:
Այսինքն, Գերագույն դատարանը փաստում է, որ վարչական մարմնի
կողմից վարչական իրավախախտման վերաբերյալ որոշման բողոքարկման
(գանգատարկման) վերաբերյալ դրսևորվել է անգործություն, ինչն իր հերթին
հիմք է Օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասը կիրառելու համար: Վերջինս
նախատեսել է հետևյալ ֆիկցիան. «Դիմումի հիման վրա հարուցված
վարչական վարույթի արդյունքում oրենքով uահմանված ժամկետում
վարչական ակտ ընդունելու իրավաuություն ունեցող վարչական մարմնի
կողմից այդ ակտը չընդունվելու դեպքում վարչական ակտը համարվում է
ընդունված, և դիմողը կարող է ձեռնամուխ լինել համապատաuխան
իրավունքի իրականացմանը»:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ֆիկցիայի ուժով օրենսդիրը
երաշխիքներ է սահմանել անձի իրավունքների իրականացման համար:
Պետությունը պատասխանատվություն է կրում ոչ միայն դատական, այլ նաև
վարչական մարմինների կողմից ողջամիտ ժամկետի երաշխիքների
չպահպանման
համար:
Ուստիև
վարչական
մարմինների
կողմից
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անգործության դրսևորումը հանգեցնում է ֆիկցիայի ուժով վարչական ակտի
ընդունմանը:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ֆիկցիայի ուժով
ընդունված վարչական ակտը համարվում է գոյություն ունեցող, և այն
իրավաբանորեն հնարավոր չէ հերքել, չնայած այդ ակտը փաստացի առկա չէ:
Այսինքն, Հայցվորի կողմից հայցված բարենպաստ վարչական ակտը, այն է՝
տույժի մասին որոշման բեկանումն ու գործը կարճելու մասին որոշումը,
համարվում է ընդունված և ըստ այդմ՝ տույժի մասին որոշման
իրավաբանական ուժ չունենալը՝ ընդունման պահից, հաստատված:
ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք)
62-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ առ ոչինչ է այն վարչական
ակտը, որում առկա են ակնառու կոպիտ սխալներ, մասնավորապես՝
վարչական ակտով դրա հասցեատիրոջ վրա դրվում է ակնհայտ ոչ իրավաչափ
պարտականություն:
Գերագույն
դատարանն
արձանագրում
է,
որ
իրավական
կարգավորումների
ուժով
արդեն
իսկ
կարճված
վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ գործով փաստացի առկա որոշումը
Հայցվորի վրա դնում է ակնհայտ ոչ իրավաչափ պարտականություն՝ 400.000
(չորս հարույր հազար) ՀՀ դրամ տուգանքի գումար վճարելու առումով, ինչն իր
հերթին հիմք է հանդիսանում որոշումն առ ոչինչ ճանաչելու համար:
Հետևաբար, ստորադաս դատարանները ներկայացված հայցը մերժելով թույլ
են տվել նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի՝ սույն որոշմամբ
նշված խախտումներ, որոնք Գերագույն դատարանին հնարավորություն են
տալիս ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 118.17-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 3-րդ կետի ուժով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը մասնակիորեն
բեկանելու և փոփոխելու, իսկ ներկայացված հայցը բավարարելու վերաբերյալ
որոշում կայացնելու համար: Առավել ևս, որ ստորադաս դատարանի
հաստատած փաստական հանգամանքները հնարավորություն են տալիս
կայացնելու
նման
ակտ,
և
դա
բխում
է
արդարադատության
արդյունավետության շահերից:
«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի «է» կետի 6-րդ
պարբերության համաձայն՝ դատարաններում պետական տուրքի վճարումից
ազատվում են ոչ առևտրային կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք՝
վարչական
իրավախախտումների
վերաբերյալ
համապատասխան
լիազորված մարմինների ընդունած որոշման դեմ գանգատներով:
ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի համաձայն՝ եթե պատասխանող է հանդիսացել պետական կամ
տեղական ինքնակառավարման մարմինը կամ պաշտոնատար անձը, ապա
դատական ծախսերը դրվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կամ
համապատասխան համայնքի վրա, եթե՝
1/ պատասխանողի որոշումը, գործողությունը կամ անգործությունը
դատարանը ճանաչել է ոչ իրավաչափ.
2/ պատասխանողի որոշումը, գործողությունը կամ անգործությունը
դատարանը ճանաչել է իրավաչափ, սակայն հաստատել է, որ հայցվորի՝
վարչական մարմիններին ներկայացրած վարչական բողոքը մինչև
դատարանում դրա քննությունը թողնվել է անպատասխան՝ օրենքի
խախտմամբ, կամ պատասխանը տվել է օրենքով սահմանված ժամկետի
խախտմամբ:
Հաշվի առնելով, որ բողոքաբերն ազատված է պետական տուրքի
վճարումից և վճռաբեկ բողոքի հետ կապված այլ դատական ծախսեր չկան,
իսկ հայցը ենթակա է բավարարման, ուստի Ստեփանակերտի քաղաքային
համայնքից հօգուտ Արցախի Հանրապետության պետք է բռնագանձել 4000
(չորս հազար) ՀՀ դրամ, որպես Վարչական դատարանում վճարվելիք
պետական տուրքի գումար, 10.000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ՝ վերաքննիչ
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բողոքի համար նախատեսված և 20.000 (քսան հազար) ՀՀ դրամ, որպես
վճռաբեկ բողոքի համար նախատեսված պետական տուրքի գումար.
ընդամենը՝ 34.000 (երեսունչորս հազար) ՀՀ դրամ:
Հիմք ընդունելով նշվածները և ղեկավարվելով ԼՂՀ վարչական
դատավարության օրենսգրքի 118.16 - 118.20-րդ հոդվածներով, Գերագույն
դատարանը
ՈՐՈՇԵՑ
1.Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Մասնակիորեն բեկանել ԸԻԴ/0012/05/20
վարչական գործով Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության
առաջին ատյանի (վարչական) դատարանի 2020 թվականի հունիսի 08-ի
վճիռն օրինական ուժի մեջ թողնելու վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության
վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի օգոստոսի 10-ի որոշումը: Հայցը
բավարարել՝ առ ոչինչ ճանաչել Ստեփանակերտի քաղաքապետին կից
վարչական հանձնաժողովի՝ Շենքեր և շինություններ ինքնակամ կառուցելու
համար Հայկ Առստամյանի նկատմամբ վարչական պատասխանատվության
միջոց կիրառելու մասին 2019 թվականի դեկտեմբերի 17-ի որոշումը:
2. Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքից հօգուտ Արցախի
Հանրապետության բռնագանձել 34.000 (երեսունչորս հազար) ՀՀ դրամ, որպես
պետական տուրքի գումար:
3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի
դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ
բողոքարկման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ

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

