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

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 02(393) «22» հունվարի 2020թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԵՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

58

«Արցախի
Հանրապետության
ընդհանուր
իրավասության
առաջին ատյանի դատարանի (վարչական դատարան) դիմումի
հիման վրա`«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց
սոցիալական երաշխիքների մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի
5-րդ մասի «առնվազն տասը տարի» և «մինչև 2014 թվականի
հուլիսի 1-ը» ձևակերպումների` Արցախի Հանրապետության
Սահմանադրության 29-րդ և 137-րդ հոդվածներին համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ԱՀ
Գերագույն դատարանի ԳԴՈ-17 որոշումը

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
59

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
հոկտեմբերի 2-ի N 817-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 2-Ն որոշումը

60

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի
12-ի N 44-Ն
որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 3-Ն որոշումը

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
61

««Արցախի
Հանրապետության
Ազգային
վիճակագրական
ծառայության
կողմից
վիճակագրական
տվյալների
հավաքագրման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2016
թվականի հունիսի 30-ի N 23-Ն որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի N
1-Ն որոշումը

62

««Կազմակերպության հաշվարկների վիճակի վերաբերյալ» Ձև N
6-Ֆ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը
և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2012
թվականի մարտի 27-ի N 5-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի N 2-Ն
որոշումը

63

««Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական
ցուցանիշների վերաբերյալ» Ձև N 1-ՏԳ (եռամսյակային)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը
հաստատելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի

Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015
թվականի մարտի 19-ի N 49-Ն
որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի N
3-Ն որոշումը
64

««Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական
ցուցանիշների վերաբերյալ» Ձև N 1-ՏԳ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը
հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի մարտի
19-ի N 50-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ
Վիճակագրության պետական խորհրդի N 4-Ն որոշումը

65

««Ներգնա և ներքին զբոսաշրջության մասին» Ձև N 1-զբոսաշրջություն (եռամսյակային), «ներգնա, ներքին և արտագնա
զբոսաշրջության մասին» Ձև N 2-զբոսաշրջություն (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերն
ու դրանց լրացման հրահանգները հաստատելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2016 թվականի հունվարի 29-ի N 2-Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ Վիճակագրության պետական
խորհրդի N 5-Ն որոշումը

66

««Ավտոմոբիլային
տրանսպորտով
բեռների
փոխադրման
սակագների մասին» Ձև N 1-սակագին (ավտո) (ամսական)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը հաստատելու մասին» ԱՀ Վիճակագրության
պետական խորհրդի N 6-Ն որոշումը

67

««Խողովակաշարային տրանսպորտով բեռների փոխադրման
սակագների մասին» Ձև N 1-սակագին (խողովակ) (ամսական)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձև հաստատելու
մասին» ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի N 7-Ն
որոշումը

ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ,
ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
68

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության
նախարարի 2009 թվականի մարտի 19-ի թիվ 13-Ն հրամանն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ արդարադատության
նախարարի N 05-Ն հրամանը

69

«Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության լիցենզիա,
լիցենզիայի ներդիրներ տրամադրելու և լիցենզիայի ներդիրների
գործողությունները դադարեցնելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի
և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի N 240
հրամանը

70

«Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության լիցենզիա,
լիցենզիայի ներդիրներ տրամադրելու և լիցենզիայի ներդիրի
գործողությունները դադարեցնելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի
և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի N 01
հրամանը

71

72

73

«Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության
տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարի N
683-Ա հրամանը
«Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության
դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարի N 684Ա հրամանը
«Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության
դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարի N
733-Ա հրամանը

74

«Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության
դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարի N
800-Ա հրամանը

75

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 104-Ն
հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ֆինանսների
նախարարի N 18-Ն հրամանը

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ
ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
76

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 2343/02/16 որոշումը

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
(ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ) ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼՂՀ ՕՐԵՆՔԻ 9-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 5-ՐԴ ՄԱՍԻ «ԱՌՆՎԱԶՆ ՏԱՍԸ
ՏԱՐԻ» ԵՎ «ՄԻՆՉԵՎ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ը» ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 29-ՐԴ ԵՎ 137-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ

ք. Ստեփանակերտ

14 հունվարի 2020թ.

Գերագույն դատարանը՝ կազմով՝ Ն.Նարիմանյանի (նախագահող), Հ.Խաչատրյանի (զեկուցող),
Ա.Աբրահամյանի, Հ.Աբրահամյանի, Գ.Գրիգորյանի Ի.Կարապետյանի, Կ.Ղարայանի,
համաձայն Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության (այսուհետ՝ Սահմանադրություն)
141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, 142-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, «Սահմանադրական
դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 14-րդ և 59-րդ հոդվածների, դռնբաց նիստում գրավոր
ընթացակարգով քննեց «ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի (վարչական
դատարան) դիմումի հիման վրա՝ «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական
երաշխիքների մասին» ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասի «առնվազն տասը տարի» և «մինչև
2014թ. հուլիսի 1-ը» ձևակերպումների՝ Սահմանադրության 29-րդ և 137-րդ հոդվածներին
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը:
«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (այսուհետ՝ Օրենք) Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2014
թվականի դեկտեմբերի 25-ին, Հանրապետության Նախագահի կողմից ստորագրվել՝ 2014 թվականի
դեկտեմբերի 29-ին և ուժի մեջ է մտել 2014թ. դեկտեմբերի 31-ից:
Օրենքի՝ «Անցումային դրույթներ» վերտառությամբ 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասը սահմանում է.
«5. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի դրույթները չեն տարածվում այն անձանց
վրա, որոնք սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ առնվազն տասը տարի պաշտոնավարել
են դատավորի պաշտոնում:
Սույն մասով նախատեսված անձանց` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական
օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով և 5-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված
հիմքերով, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչվելու
հիմքով դատավորի լիազորությունների դադարեցման դեպքերում նշանակվող կենսաթոշակի չափը
հաշվարկվում է մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը որպես դատավոր զբաղեցրած վերջին պաշտոնի
համար ստացած աշխատավարձի (պաշտոնային դրույքաչափի և դրա նկատմամբ սահմանված
հավելավճարի հանրագումարի) և 0,85 գործակցի արտադրյալի 55 տոկոսի չափով:
Սույն մասով սահմանված կարգով հաշվարկված կենսաթոշակի չափը չի կարող գերազանցել
մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը որպես դատավոր զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար
սահմանված պաշտոնային դրույքաչափի 85 տոկոսը»:
Վերոհիշյալ իրավադրույթը դիմողի կողմից վիճարկվում է «առնվազն տասը տարի» և «մինչև
2014թ. հուլիսի 1-ը» ձևակերպումների մասովֈ
Օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, այդ թվում` վիճարկվող դրույթը լրացվել է 24.02.2016թ. ՀՕ-02Ն օրենքով:
Գործի քննության առիթն ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի
(վարչական դատարան) 2019 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Գերագույն դատարան մուտքագրված
դիմումն է, որով ներկայացվել է նույն դատարանի 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ի` ԸԻԴ/0119/05/19
գործով «ԱՀ Գերագույն դատարան դիմելու մասին» որոշումը:
Ուսումնասիրելով դիմումը, պատասխանող կողմի գրավոր բացատրությամբ արտահայտած
դիրքորոշումը, վերլուծելով Օրենքի համապատասխան դրույթները, վերջիններիս հետ
փոխկապակցված օրենսդրության այլ նորմեր և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը՝ Գերագույն
դատարանը

Պ Ա Ր Զ Ե Ց.
1. Դիմողի դիրքորոշումը
Հղումներ կատարելով Սահմանադրության 29-րդ, 137-րդ հոդվածներին, վկայակոչելով ՀՀ
Սահմանադրական դատարանի 20.09.2006թ. ՍԴՈ-647, 14.12.2012թ. ՍԴՈ-1061 որոշումները,
Լիտվայի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի 29.06.2010թ. որոշումը, Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումները, Եվրոպայի խորհրդի
Նախարարների
կոմիտեի
«Դատավորների
անկախության,
արդյունավետության
և
պատասխանատվության վերաբերյալ» Rec (2010)12 հանձնարարականի 54-րդ կետը, 1998 թվականի
հուլիսի 8-10-ը Ստրասբուրգում ընդունված «Դատավորների կարգավիճակի մասին» եվրոպական
խարտիայի 1.1-ին կետը, վերլուծելով Օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և դատավորի կենսաթոշակի
հաշվարկման կարգի՝ նախկինում գործած դատական օրենսդրության դրույթները, դիմողը գտնում է,
որ գործող իրավակարգավորումը, ի տարբերություն նախկինի, նվազեցնում է դատավորի
սոցիալական պաշտպանության երաշխիքները: Օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով կատարված
օրենսդրական փոփոխությունը չի ապահովում ինչպես միջազգային, այնպես էլ ԱՀ
սահմանադրական ու օրենսդրական զարգացումների տեսանկյունից դատավորի անկախության
սոցիալական երաշխիքների հետագա ամրապնդում: Ավելին, խնդրո առարկա իրավակարգավորումը
նահանջ է ինչպես ԱՀ օրենսդրության մեջ ընդունված, այնպես էլ միջազգային իրավական
փաստաթղթերում և սահմանադրական արդարադատության միջազգային պրակտիկայում առկա՝
դատավորի՝ իր զբաղեցրած վերջին պաշտոնում ստացած աշխատավարձին կենսաթոշակի չափը
հնարավորինս մոտ սահմանելու սկզբունքից:
Դիմողը գտնում է, որ Օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված իրավակարգավորումը՝
«առնվազն տասը տարի» և «մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը» ձևակերպումների մասով, հակասում է
Սահմանադրության 29-րդ և 137-րդ հոդվածներին, քանի որ առկա է խտրական մոտեցում տասը
տարի պաշտոնավարած դատավորների համար. մի դեպքում նման կարգավիճակին բավարարելու
դեպքում կենսաթոշակ է նշանակվում ընդհանուր կարգով, իսկ մեկ այլ դեպքում՝ մասնավորապես,
2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ լրացած լինելու պարագայում՝ հատուկ կարգով,
միաժամանակ խախտվում է դատավորի՝ իր զբաղեցրած վերջին պաշտոնում ստացած
աշխատավարձին կենսաթոշակի չափը հնարավորինս մոտ սահմանելու միջազգայնորեն ընդունված
սկզբունքը, մեծանում է խզումը դատավորի վերջին պաշտոնում ստացած աշխատավարձի և
կենսաթոշակի միջև, ինչի արդյունքում ներկա իրավակարգավորման պայմաններում դատավորի
կենսաթոշակը՝ որպես դատավորի անկախության սոցիալական երաշխիք, կորցնում է իր
դերակատարությունը, գործառույթն ու նպատակը:
2. Պատասխանողի դիրքորոշումը
Ըստ պատասխանողի՝ վիճարկվող Օրենքում 2016թ. փետրվարի 24-ին կատարված
լրացումներով և փոփոխություններով փորձ է արվել իրավական միջոցներ օգտագործել պետական
պաշտոնատար անձանց կենսաթոշակների հաշվարկի միասնական մեկ համակարգի ապահովման,
անընդունելի համարվող բարձր կամ շատ բարձր կենսաթոշակների առկայությունը հնարավորինս
համաչափ և ընդունելի դարձնելու նպատակով:
Պատասխանող կողմը գտնում է, որ դատավորի կենսաթոշակի չափը 2014 թվականի հուլիսի 1-ի
դրությամբ զբաղեցրած վերջին պաշտոնի աշխատավարձից հաշվարկելը, խնդրահարույց է:
Նպատակահարմար է դատավորի կենսաթոշակի չափը հաշվարկել դատավորի զբաղեցրած վերջին
պաշտոնից ազատվելու օրվա դրությամբ՝ այդ պաշտոնի համար սահմանված կարգով հաշվարկված
աշխատավարձից:
3. Գործի շրջանակներում պարզման ենթակա հանգամանքները
Սույն գործի շրջանակներում, վիճարկվող նորմի սահմանադրականությունը գնահատելիս,
Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է համարում, մասնավորապես, պարզել.
1) առկա է, արդյոք, խտրական մոտեցում տարբեր ժամանակահատվածներում դատավորի
պաշտոնին նշանակված անձանց կենսաթոշակի չափի հաշվարկման կարգի միջև, թե՝ ոչ,
2) առկա օրենսդրական կարգավորումը երաշխավորում է, արդյոք, Սահմանադրությամբ
սահմանված՝ դատավորի բարձր կարգավիճակին և պատասխանատվությանը համապատասխանող
կենսաթոշակ:

4.Գերագույն դատարանի իրավական դիրքորոշումը
4.1. Սահմանադրության 1-ին հոդվածի 1-ին մասը, 4-րդ հոդվածը և 137-րդ հոդվածի 1-ին մասն
ամրագրում են.
«Արցախի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական
պետություն է:
Պետական իշխանությունն իրականացվում է Սահմանադրությանը և օրենքներին
համապատասխան՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների բաժանման ու
հավասարակշռման հիման վրա:
Արդարադատություն իրականացնելիս դատավորն անկախ է, անաչառ և գործում է միայն
Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան»:
Վկայակոչված սահմանադրական նորմերի համակարգային վերլուծությունից հետևում է, որ
Արցախի Հանրապետությունն իրավական պետություն է, որում, որպես սահմանադրական կարգի
հիմնական սկզբունք, երաշխավորված է պետական, այդ թվում` դատական իշխանության
իրականացումը՝ Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան, ինչը դատարանների
անկախությունը երաշխավորող սահմանադրական նախապայման է և առաջնահերթ ենթադրում է
դատավորների գործառնական, կառուցակարգային, նյութական և սոցիալական անկախության
նորմատիվ այնպիսի կարգավորումների առկայություն, որոնք անհրաժեշտ և բավարար են
արդարադատության իրականացման համարֈ Ի թիվս այլնի, դատավորների իրավական
կարգավիճակի առանցքն են կազմում սոցիալական անկախության երաշխիքները, որոնք սույն
գործով վիճարկվող իրավակարգավորման սահմանադրականության գնահատման տեսանկյունից
ունեն սկզբունքային նշանակությունֈ
Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ պետությունն ապահովում է մարդու և
քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը՝ միջազգային
իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան:
Հաշվի առնելով վերոնշյալ իրավակարգավորումը՝ Գերագույն դատարանը հարկ է համարում
անդրադառնալ
դատավորների
անկախության
և
իրավական
կարգավիճակի
առանձնահատկությունները կարգավորող մի շարք միջազգային իրավական փաստաթղթերի.
Միավորված
ազգերի
կազմակերպության`
հանցագործությունների
կանխմանը
և
իրավախախտների հետ վարվելակերպի հիմնախնդիրներին նվիրված 7-րդ կոնգրեսի կողմից 1985
թվականին ընդունված «Դատական մարմինների անկախության հիմնարար սկզբունքներում»
արձանագրված է, որ դատավորների անկախությանը համապատասխան վարձատրությունը,
ծառայության պայմանները, թոշակը և թոշակի գնալու տարիքը պետք է պատշաճ ձևով
երաշխավորվեն օրենքով (11-րդ կետ)ֈ
Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի «Դատավորների անկախության, գործունեության
արդյունավետության և դերի մասին» 1994 թվականի հոկտեմբերի 13-ի թիվ (94) 12
հանձնարարականի, Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում 1998 թվականին ընդունված
«Դատավորների կարգավիճակի մասին» եվրոպական խարտիայի (6.4-րդ կետ) համաձայն` օրենքով
նախատեսված տարիքին հասնելուց հետո թոշակի անցած դատավորները պետք է ստանան
այնպիսի կենսաթոշակ, որի չափը հնարավորինս մոտ է որպես դատավոր նրանց վերջին ստացած
աշխատավարձի չափինֈ Միաժամանակ, «Դատավորների կարգավիճակի մասին» եվրոպական
խարտիայի և դրան կից բացատրական զեկույցի 6.2-րդ կետի համաձայն` դատավորների
վարձատրությունը միմյանց համեմատ կարող է տարբերվել` կախված պաշտոնավարման
ժամկետից, դատավորների կողմից իրականացվող պարտականությունների բնույթից և նրանց առջև
դրված խնդիրների կարևորությունից, որոնք պետք է գնահատվեն թափանցիկ պայմաններում
(Ստրասբուրգ, 1998թ.)ֈ
Եվրոպայի
խորհրդի
Նախարարների
կոմիտեի
«Դատավորների
անկախության,
արդյունավետության և պատասխանատվության մասին» 2010 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ Rec
(2010)12 հանձնարարականի 54-րդ կետը սահմանում է, որ դատավորի կենսաթոշակը պետք է
ողջամիտ հարաբերակցության մեջ գտնվի նրա ստացած աշխատավարձի հետ:
Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում գործող Եվրոպական դատավորների խորհրդատվական
խորհրդի (ԵԴԽԽ) կողմից 2010 թվականի նոյեմբերի 17-ին հաստատված «Դատավորների հիմնարար
սկզբունքների վերաբերյալ» խարտիայի 7-րդ կետն ամրագրում է, որ կողմնակի ազդեցությունից զերծ
մնալու նպատակով դատավորները պետք է ապահովված լինեն օրենքով սահմանված համարժեք
կենսաթոշակովֈ Նույն խորհրդի և «Ժողովրդավարություն` իրավունքի միջոցով» եվրոպական
հանձնաժողովի (Վենետիկյան հանձնաժողով) համատեղ զեկույցի համաձայն` «...չնայած այն
հանգամանքին, որ դատարանների ֆինանսավորումը խորհրդարանի հաստատմանը ներկայացվող
պետական բյուջեի մաս է, այն չպետք է ենթարկվի քաղաքական փոխհաջորդված քննարկումների:

Չնայած այն հանգամանքին, որ ֆինանսավորման մակարդակը, որը երկիրը կարող է տրամադրել իր
դատարաններին, քաղաքական որոշման արդյունք է, այդուհանդերձ, անհրաժեշտ է ուշադրություն
դարձնել իշխանությունների բաժանման սկզբունքի վրա հիմնված համակարգի գործարկմանը՝
ապահովելու, որ ո՛չ գործադիր և ո՛չ էլ օրենսդիր իշխանությունը որևէ ճնշում չգործադրի դատական
իշխանության վրա բյուջեի հաստատման ժամանակ»: Միևնույն ժամանակ, դատարաններին այդ
միջոցների հատկացման վերաբերյալ որոշումները պետք է ընդունվեն դատական համակարգի
անկախության նկատմամբ խստագույն հարգանքով (ԵԴԽԽ, թիվ 1 կարծիք, 62-րդ կետ, թիվ 2 կարծիք,
5-րդ կետ, Վենետիկյան հանձնաժողով, CDL-AD (2010) 004, 46-րդ կետ, Վենետիկյան հանձնաժողով,
CDL-AD (2010) 004)ֈ
Եվրոպայի խորհրդի մեկ այլ փաստաթուղթ՝ «Դատավորի կարգավիճակի եվրոպական
խարտիան» (6.4-րդ կետ), միանշանակ սահմանում է, որ դատավորի կենսաթոշակը պետք է
հնարավորինս մոտ լինի դատավորի վերջին պաշտոնում ստացած աշխատավարձին:
Վենետիկի հանձնաժողովի 82-րդ լիագումար նիստի շրջանակներում ընդունված
«Դատավորների (դատական իշխանության) անկախության վերաբերյալ» զեկույցում (2010 թվականի
մարտի 12-13) վերահաստատվում է դատական իշխանության անկախության օբյեկտիվ
չափանիշներով պայմանավորված իրավական երաշխիքներ սահմանելու կարևորությունը,
միաժամանակ արձանագրվում է. «Դատական իշխանության անկախությունն ունի ինչպես օբյեկտիվ
բաղադրիչ՝ որպես արդարադատության պարտադիր հատկանիշ, այնպես էլ սուբյեկտիվ բաղադրիչ՝
որպես անհատի՝ իր իրավունքները և ազատություններն անկախ դատավորի կողմից սահմանվելու
իրավունք: Առանց անկախ դատավորների չի կարող լինել իրավունքների և ազատությունների ճիշտ
և օրինական իրականացում: Հետևաբար, դատական իշխանության անկախությունն ինքնանպատակ
չէ: Այն դատավորների անձնական առավելությունը չէ, այլ պայմանավորված է դատավորների՝
որպես մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխավորի դերի իրագործման
անհրաժեշտությամբ» (բաժին 1.6-րդ կետ):
Հիմք ընդունելով Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի «Դատավորների
անկախության, գործունեության արդյունավետության և դերի մասին» 1994 թվականի հոկտեմբերի
13-ի թիվ (94) 12 հանձնարարականի դրույթները, ընդլայնելով դատավորների մասնագիտական
արժանապատվության և պատասխանատվության մակարդակին համապատասխան նրանց
վարձատրության չափն օրենքով երաշխավորելու վերաբերյալ սկզբունքի կիրառումը՝
հանձնաժողովն իր զեկույցում արձանագրել է նաև դրանում կենսաթոշակի հարցերը ներառելու
անհրաժեշտությունը (բաժին 6, 44-րդ կետ)ֈ
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Գերագույն դատարանը փաստում է՝ վերը նշված միջազգային
իրավական փաստաթղթերում ամրագրված կարգավորումների համակարգային վերլուծությունը և
Սահմանադրության 137-րդ հոդվածի բովանդակությունը վկայում են, որ դատավորների
անկախության սոցիալական երաշխիքներն ապահովող նորմատիվ կարգավորումները պետք է
նպատակաուղղված լինեն դատավորների կողմից արդարադատություն իրականացնելու համար
պատշաճ նախադրյալների ստեղծմանը: Պետական բյուջեի շրջանակներում դատարանների
ֆինանսավորման վերաբերյալ հարցերը, քաղաքական որոշման արդյունք լինելով հանդերձ, պետք է
ընդունվեն դատական համակարգի անկախության նկատմամբ խստագույն հարգանքի պահպանման
պայմաններում: Կախված դատավորի վարձատրության չափից՝ կենսաթոշակի չափի որոշման
անհրաժեշտությունը դատավորների անկախության սոցիալական երաշխիքների կարևոր
բաղադրատարր է, դատավորի կենսաթոշակը, դրա չափը և կենսաթոշակի անցնելու տարիքը պետք է
պատշաճ ձևով երաշխավորվեն օրենքով, դատավորները պետք է ապահովված լինեն օրենքով
սահմանված համարժեք այնպիսի կենսաթոշակով, որը պաշտոնավարման ամբողջ ընթացքում զերծ
կպահի նրանց կողմնակի ազդեցությունից, դատավորները պետք է ստանան այնպիսի կենսաթոշակ,
որի չափը պետք է հնարավորինս մոտ լինի որպես դատավոր նրանց ստացած վերջին
աշխատավարձի չափին` ողջամիտ հարաբերակցության մեջ գտնվի նրանց ստացած
աշխատավարձի հետ:
Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտնում արձանագրել, որ վերը նշված իրավական
նորմերն ու ղեկավար-խորհրդատվական ուղեցույցները չեն սահմանում դատավորի կենսաթոշակի
որևէ կոնկրետացված չափ և, օգտագործելով «աշխատավարձին հնարավորինս մոտ»
բառակապակցությունը,
հաշվի
են
առնում
տվյալ
պետության
սոցիալ-տնտեսական
առաջադիմության մակարդակը: Այդուհանդերձ, միջազգային իրավունքում հանրաճանաչ այս
կարևոր սկզբունքը չի կարող շրջանցվել ազգային իրավակարգավորման մակարդակով:
Ընդ որում՝ դատավորների կենսաթոշակը նրանց զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար
նախատեսված աշխատավարձից հաշվարկելու անհրաժեշտության վերաբերյալ դիրքորոշում է
արտահայտել նաև սույն գործով պատասխանողն իր գրավոր բացատրության մեջ:

4.2.
Անդրադառնալով
սույն
գործով
վիճարկվող
իրավակարգավորման
սահմանադրականության գնահատման խնդրին և ընդգծելով իշխանությունների բաժանման
համակարգում դատական իշխանության բացարձակ դերը՝ Գերագույն դատարանն արձանագրում է
Սահմանադրությամբ ամրագրված այն սոցիալ-իրավական սկզբունքները, որոնց շրջանակներում
պետք է կարգավորվեն դատավորի կենսաթոշակի իրավունքի իրացման պայմանները:
Սահմանադրության 137-րդ հոդվածի 8-րդ և 9-րդ մասերի համաձայն` դատավորի համար
սահմանվում է նրա բարձր կարգավիճակին և պատասխանատվությանը համապատասխանող
վարձատրություն: Դատավորների կարգավիճակին վերաբերող մանրամասները սահմանվում են
Դատական օրենսգրքովֈ
Դատավորի համար, Սահմանադրության 137-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն, սահմանվում է
նրա բարձր կարգավիճակին և պատասխանատվությանը համապատասխանող վարձատրություն:
Դատավորի վարձատրության, այդ թվում` հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի հաշվարկների
և չափերի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Պետական պաշտոններ
զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ԼՂՀ օրենքով: Դատավորի աշխատավարձը և դրա
նկատմամբ սահմանված հավելավճարները չեն կարող պակասեցվել նրա պաշտոնավարման
ընթացքում: Դատավորն օգտվում է այլ օրենքներով և իրավական ակտերով սահմանված
սոցիալական երաշխիքներից (ԱՀ դատական օրենսգիրք, հոդված 38):
Հաշվի առնելով, որ դատավորի աշխատանքը կապված է մեծ ռիսկերի հետ՝ Դատական
օրենսգիրքն ամրագրել է՝ դատավորը և նրա ընտանիքի անդամները գտնվում են պետության հատուկ
պաշտպանության ներքո, ինչը, ի թիվս այլնի, ենթադրում է նաև սոցիալական պաշտպանության
երաշխիքներ (հոդված 44, 2-րդ մաս):
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Սահմանադրությամբ ամրագրված և դրանից բխող՝
դատավորների սոցիալական անկախության ապահովման հիմնարար պահանջները պետք է դրված
լինեն
դատավորների
վարձատրության,
այդ
թվում`
կենսաթոշակի
հետ
կապված
հարաբերությունները
կարգավորող
բոլոր
օրենսդրական
կարգավորումների
հիմքում,
մասնավորապես.
1) բացառապես դատավորի բարձր կարգավիճակով և պատասխանատվությամբ, այլ ոչ թե
ընթացիկ քաղաքական, ներառյալ` սոսկ բյուջետային միջոցների խնայողության նկատառումներով
պետք է պայմանավորված լինի դատավորի վարձատրության ցանկացած նորմատիվ
կանոնակարգում, այդ թվում` վարձատրության և կենսաթոշակի չափերը, որոնք, իրենց հերթին,
կոչված են, ի թիվս այլնի, զերծ պահել նրան կողմնակի ազդեցությունից, ինչը կանխորոշում է
դատավորների բնականոն գործունեության համար առանձնահատուկ սոցիալական երաշխիքների
ապահովման անհրաժեշտությունը,
2) դատավորի աշխատավարձի, դրա նկատմամբ սահմանված հավելավճարների, ինչպես նաև
նրա կենսաթոշակի չափը, կարող է նվազեցվել բացառիկ դեպքերում՝ որպես վերջին այլընտրանք`
համարժեք բարձր կարգավիճակ և պատասխանատվություն ունեցող այլ պաշտոնատար անձանց
համար դրա նվազեցման հետ միաժամանակ, ընդ որում՝ հաշվի առնելով Սահմանադրության 73-րդ
հոդվածի 1-ին մասի պահանջը՝ առանց այդ նվազեցումը կարգավորող օրենքին հետադարձ ուժ
տալու,
3) դատավորների միջև վարձատրության, այդ թվում` կենսաթոշակի չափի տարբերակումը
պետք է պայմանավորված լինի միայն օբյեկտիվ հանգամանքներով, մասնավորապես`
պաշտոնավարման տևողությամբ, դատավորների կողմից իրականացվող լիազորությունների
բնույթով, ծավալով, նրանց պատասխանատվության աստիճանով, այլ ոչ թե առանձին
դատավորների պաշտոնավարման առանձին ժամանակաշրջանով, այդ ժամանակաշրջանում
ընթացիկ քաղաքականությամբ պայմանավորված լուծումներով, որևէ օրենքի ընդունման կամ ուժի
մեջ մտնելու ամսաթվով, կամ դատավորի` կենսաթոշակի անցնելու որևէ ժամանակահատվածով,
4) դատավորների բարձր կարգավիճակին և պատասխանատվությանը համապատասխանող
կենսաթոշակը և դրա չափը, նրանց գործունեության վարձատրության հետ միաժամանակ,
հնարավորություն են տալիս դատավորներին կանխատեսելիորեն ունենալու այնպիսի իրավաչափ
ակնկալիքներ, ինչպիսիք կարող են լինել իրենց կյանքը և գործունեությունը կենսաթոշակի անցնելու
կապակցությամբ պաշտոնավարումից հետո պլանավորելը, կենսաթոշակային տարիքը լրանալու
հեռանկարով պաշտոնեական գործունեության շրջանակներում անհարկի ազդեցություններով
կաշկանդված չլինելը:
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ դատավորների կենսաթոշակի չափը պետք է ոչ միայն
համարժեք լինի նրանց բարձր կարգավիճակին և պատասխանատվության աստիճանին, այլև
ողջամիտ հարաբերակցության մեջ գտնվի նրանց պաշտոնավարման դադարմանը նախորդող
վարձատրության չափի հետ այն հաշվով, որ դատավորի սոցիալական անկախության

երաշխավորված մակարդակն էապես չնվազի նրա պաշտոնավարման դադարման հիմքով, առավել
ևս չփոփոխվի՝ կախված որևէ գործոնից:
4.3. Օրենքի վիճարկվող իրավակարգավորումների վերլուծության արդյունքում՝ Գերագույն
դատարանն արձանագրում է.
1) Օրենքով սահմանված կենսաթոշակի իրավունք է վերապահված դատավորի պաշտոնում
առնվազն տասը տարի պաշտոնավարած այն անձին, որի լիազորությունները դադարեցվել կամ
դադարել են
- նշանակումից հետո դատավորի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատ
կամ հիվանդություն ձեռք բերելու,
- նրա՝ 65 տարին (պաշտոնավարման տարիքը) լրանալու, ինչպես նաև դատարանի` օրինական
ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչվելու հիմքերով:
2) Օրենքով և ԱՀ այլ օրենքներով սահմանված պետական կենսաթոշակների իրավունք ունեցող
անձին նշանակվում է մեկ կենսաթոշակ` իր ընտրությամբ (Օրենքի 4-րդ հոդված):
3) Օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով կենսաթոշակի չափը հաշվարկվում է
Կ=Հ*Գ+ՄՍ*ՄՍԱ բանաձևով, որտեղ` Կ-ն կենսաթոշակի ամսական գումարն է, Հ-ն` Օրենքով
սահմանված կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար հիմք ընդունվող հիմնական կենսաթոշակի
չափը, Գ-ն` «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ԼՂՀ օրենքով
անձի զբաղեցրած պաշտոնների համար սահմանված առավելագույն գործակիցը, ՄՍ-ն`
մասնագիտական ստաժը, ՄՍԱ-ն` մասնագիտական ստաժի մեկ տարվա արժեքը (Օրենքի 5-րդ
հոդվածի 1-ին մաս):
4) Օրենքով սահմանված կենսաթոշակի չափը վերահաշվարկվում է հիմնական կենսաթոշակի
չափը, մասնագիտական ստաժի մեկ տարվա արժեքը, գործակիցը փոխվելու դեպքում (Օրենքի 5-րդ
հոդվածի 3-րդ մաս):
5) Մասնագիտական ստաժը հաշվարկելու կարգը (մասնագիտական ստաժում հաշվառվող
ժամանակահատվածները), հիմնական կենսաթոշակի չափը, մասնագիտական ստաժի մեկ տարվա
արժեքը սահմանում է ԱՀ կառավարությունը (Օրենքի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մաս):
6) Օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն`Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի
դրույթները չեն տարածվում այն անձանց վրա, որոնք սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա
դրությամբ առնվազն տասը տարի պաշտոնավարել են դատավորի պաշտոնում:
7) Վերոնշյալ անձանց` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 115-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով (գործող Դատական օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ
կետով) և 5-րդ մասի 2-րդ կետով (գործող Դատական օրենսգրքի 136-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ
կետով) նախատեսված հիմքերով, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով
անգործունակ ճանաչվելու հիմքով դատավորի լիազորությունների դադարեցման դեպքերում
նշանակվող կենսաթոշակի չափը հաշվարկվում է մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը որպես
դատավոր զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար ստացած աշխատավարձի (պաշտոնային
դրույքաչափի և դրա նկատմամբ սահմանված հավելավճարի հանրագումարի) և 0,85 գործակցի
արտադրյալի 55 տոկոսի չափով:
8) Վերոհիշյալ կարգով հաշվարկված կենսաթոշակի չափը չի կարող գերազանցել որպես
դատավոր զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը գործող
օրենսդրությամբ սահմանված պաշտոնային դրույքաչափի 85 տոկոսը:
9) Եթե վերոհիշյալ կարգով հաշվարկված կենսաթոշակի չափը ցածր է Օրենքով սահմանված
ընդհանուր կարգով հաշվարկվող կենսաթոշակի չափից, ապա կենսաթոշակը նշանակվում է
Օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով:
Այսպիսով, ինչպես հետևում է դատավորի կենսաթոշակի հաշվարկման կարգի վերոնշյալ
իրավապայմանների վերլուծությունից՝
1) Օրենքով տարբերակվում են դատավորի կենսաթոշակի հաշվարկման կարգի ինչպես
ընդհանուր, այնպես էլ հատուկ (անցումային) իրավապայմաններ` ելնելով անձանց շրջանակից
(մասնավորապես՝ օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ առնվազն տասը տարի
պաշտոնավարած և դեռևս տասը տարի չպաշտոնավարած դատավորներ), միաժամանակ` Օրենքի
հիմնական մասով սահմանված նորմերի գործողությունը զուգորդվում է տարբերակված
կարգավորումներ ամրագրող անցումային դրույթներով,
2) մեկից ավելի կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձին նշանակվում է մեկ կենսաթոշակ` իր
ընտրությամբ, ինչը հնարավորություն է ստեղծում ընտրելու առավել նախընտրելի պայմաններով ու
չափով կենսաթոշակը,
3) կենսաթոշակի չափի հաշվարկման ընդհանուր բանաձևում, ի թիվս այլ հավելումների, հաշվի
է առնվում դատավորի պաշտոնի համար սահմանված դրույքաչափի առավելագույն գործակիցը,

ինչը համահունչ է կենսաթոշակի չափը` որպես դատավոր ստացած վերջին աշխատավարձի չափին
հնարավորինս մոտ լինելու վերաբերյալ միջազգային չափանիշներին,
4) նախատեսված է սահմանված կենսաթոշակի չափը` վերջինիս բաղադրատարրերի չափերի
փոփոխմանը համահունչ, վերահաշվարկելու հնարավորություն,
5) նախատեսված է Օրենքով հաշվարկված կենսաթոշակի և մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը
նշանակված (հաշվարկված) կենսաթոշակի միջև ընտրության հնարավորություն,
6) Օրենքով սահմանված կենսաթոշակի հաշվարկման ընդհանուր կարգը չի տարածվում այն
անձանց վրա, որոնք նույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ առնվազն տասը տարի
պաշտոնավարել են դատավորի պաշտոնում:
4.4. Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սոցիալական ապահովության ոլորտում, հաշվի
առնելով Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասում ամրագրված սկզբունքը, փոխկապակցված
Սահմանադրության 3-րդ գլխում սահմանված օրենսդրական երաշխիքների և պետության
քաղաքականության հիմնական նպատակների հետ, պետությունն ունի սկզբունքորեն լայն
հայեցողություն՝ քաղաքականություն մշակելու և այն իրականացնելու հարցերում, այդ թվում՝
հիմնվելով տնտեսական և ֆինանսական ընթացիկ հնարավորությունների վրա՝ միևնույն ժամանակ
այդ սահմաններում գործադրելով Սահմանադրությամբ կանխորոշված հնարավոր ջանքերը`
սոցիալական ապահովության մակարդակը հետևողականորեն բարելավելու ուղղությամբ: Այս
ոլորտում հանրային իշխանության մարմինների գործունեության սահմանադրականության
գնահատումը ենթադրում է պետության նման հայեցողության և նրա սոցիալ-տնտեսական
հնարավորությունների հաշվառման անհրաժեշտություն:
Գերագույն
դատարանն
անհրաժեշտ
է
համարում
շեշտել,
որ
դատավորների`
Սահմանադրությամբ երաշխավորված անկախությունը չի կարող ունենալ վերացական բնույթ: Այն
ենթադրում է, ի թիվս այլնի, նաև սոցիալական անկախության այնպիսի պարտադիր նախադրյալներ,
որոնք անհրաժեշտ և բավարար են դատարանների և ամբողջ դատական իշխանության բնականոն
գործունեությունը երաշխավորելու համար: Ուստի, դատավորների համար նրանց բարձր
կարգավիճակին և պատասխանատվությանը համապատասխանող կենսաթոշակի սահմանումը ոչ
թե նրանց տրվող արտոնություն է, այլ՝ հանրային՝ առաջին հերթին արդարադատության շահերի
պաշտպանության սահմանադրորեն պահանջվող միջոցֈ
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ըստ պատասխանողի՝ Օրենքի ընդունման
նպատակն է եղել պետական պաշտոնատար անձանց կենսաթոշակների հաշվարկի միասնական
մեկ համակարգի ապահովումը և անընդունելի համարվող բարձր կամ շատ բարձր կենսաթոշակների
առկայությունը հնարավորինս համաչափ և ընդունելի դարձնելը:
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ նշվածը որևէ կերպ չի կարող համարվել դատավորների
կենսաթոշակի չափի էական նվազեցմանը վերաբերող դրույթների ընդունմանը և ուժի մեջ մտնելուն
նախորդող իրավակարգավորումները փոփոխելու վերաբերյալ հրատապ անհրաժեշտություն և
հանդես գալ որպես վերջին այլընտրանք՝ պետության ֆինանսական քաղաքականության
հրամայական պահանջները կատարելու համար:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն որոշման 4.1-ին կետում մեջբերված
միջազգային իրավական ակտերում ամրագրված հանրաճանաչ սկզբունքները դատավորի
անկախության հիմքն են համարում ինչպես գործառութային, կառուցակարգային, այնպես էլ
նյութական և սոցիալական անկախության երաշխիքները: Վկայակոչված բոլոր միջազգային
իրավական փաստաթղթերում անվերապահորեն ընդգծվում է, որ իրավական պետության
առանցքային բաղադրիչ կարող է ճանաչվել բացառապես դատավորների երաշխավորված
անկախությունը, որի կարևոր հիմքերից է իշխանության այլ ճյուղերի հայեցողությամբ
չպայմանավորված սոցիալական պատշաճ ապահովությունը:
Գերագույն դատարանը նշվածների համատեքստում անդրադառնալով սույն որոշման 3-րդ
կետում բարձրացված հարցադրումներին՝ անհրաժեշտ է համարում պարզել.
- առկա է, արդյոք, խտրական մոտեցում տարբեր ժամանակահատվածներում դատավորի
պաշտոնին նշանակված անձանց կենսաթոշակի չափի հաշվարկման կարգի միջև, թե՝ ոչ:
Սահմանադրության 29-րդ հոդվածն ամրագրում է. «Խտրականությունը՝ կախված սեռից,
ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից,
լեզվից,
կրոնից,
աշխարհայացքից,
քաղաքական
կամ
այլ
հայացքներից,
ազգային
փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից,
տարիքից, անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից, արգելվում է»:
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ խտրականությունն ընդհանուր իրավական տերմին է, որը
նշանակում է պետության, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց իրավունքների
սահմանափակում կամ ոտնահարում՝ այդ կամ այլ պետությունների, իրավաբանական կամ
ֆիզիկական անձանց համեմատությամբ: Խտրականությունն իր բոլոր ձևերով արգելվում է

ժողովրդավարական պետությունների ներքին, ինչպես նաև միջազգային իրավունքով: Վկայակոչված
սահմանադրական նորմից հետևում է, որ Սահմանադրությունն արգելում է խտրականությունը:
Սահմանադրությունը նախատեսում է, որ բոլորը հավասար են օրենքի առջև (հոդված 28):
Օրենքի առջև հավասարության և խտրականության բացառման սահմանադրական
սկզբունքները բոլորի համար սահմանում են իրավունքների ու ազատությունների իրացման
հավասար հնարավորություններ: Ուստի, օրենքում խտրականության ցանկացած դրսևորում այն
անխուսափելիորեն դարձնում է Սահմանադրությանը չհամապատասխանող: Օրենքի առջև բոլորի
հավասարության սկզբունքը դառնում է ցանկացած խտրականության վերացման պահանջ, ինչը
ենթադրում է, որ օրենքում չեն կարող լինել որևէ տարբերության, բացառության կամ
նախապատվության հնարավորություններ, որոնք հիմնված են անձնական որևէ հատկանիշի վրա,
որովհետև այդպիսի մոտեցումը հանգեցնում է մարդու և քաղաքացու իրավական
հնարավորությունների հավասարության վերացմանը կամ խախտմանը:
Հավասարության ապահովումը երաշխավորում է պաշտպանություն խտրականության
ցանկացած դրսևորումից և միաժամանակ արգելում է միևնույն խմբին պատկանող անձանց
իրավունքների նկատմամբ կիրառել ոչ օբյեկտիվ տարբերություններ:
Օրենքի առջև բոլորի հավասարության սահմանադրական պահանջից բխում է, որ օրենքի
կիրառման արդյունքում առաջացած իրավական նույնակարգ հետևանքները և ձևականորեն
հավասար սուբյեկտների նկատմամբ օրենքի կիրառման միևնույն մոտեցումները պետք է հավասար
լինեն յուրաքանչյուրի համար: Սա նշանակում է, որ բոլորն, առանց որևէ հատկանիշի
խտրականության, պետք է ստանան օրենքով սահմանված իրավունքների ու ազատությունների
միևնույն ծավալը, ունենան այդ իրավունքների ու ազատությունների իրացման նույն
հնարավորությունները, դրանց պաշտպանության և խախտման դեպքում՝ դրանք վերականգնելու
նույն միջոցները:
Սույն գործի նյութերից բխում է, որ Օրենքում առկա է տարբերակված մոտեցում տարբեր
ժամանակահատվածներում
դատավորի
պաշտոնում
նշանակված
և
տարբեր
ժամանակահատվածներում կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերող դատավորների միջև:
Օրենքը, նախատեսելով դատավորի պաշտոնը զբաղեցնող անձի համար կենսաթոշակի
իրավունքի ծագման նվազագույն պաշտոնավորման տևողությունը՝ տասը տարի, տարբերակված
մոտեցում է ցուցաբերել այդ կենսաթոշակի հաշվարկման կարգի առումով: Մի դեպքում սահմանվել է
ընդհանուր, իսկ մեկ այլ դեպքում՝ արտոնյալ հաշվարկման կարգ: Ընդ որում, արտոնյալ կարգից
օգտվելու իրավունքը վերապահվել է միայն այն դատավորներին, ովքեր Օրենքն ուժի մեջ մտնելու
օրվա դրությամբ առնվազն տասը տարի պաշտոնավարել են դատավորի պաշտոնում: Ինչ
վերաբերում է այն դատավորներին, ովքեր Օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ
պաշտոնավարում են տասը տարուց պակաս ժամանակահատվածով կամ պաշտոնի են նշանակվել
Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո, ապա նրանց նկատմամբ կիրառվում է կենսաթոշակի չափի
հաշվարկման ընդհանուր (անհամեմատ ցածր) կարգ: Նշվածը գնահատելով դատավորի պաշտոն
ստանձնած անձի՝ տվյալ պահին առկա օրենսդրական կարգավորումներով նախատեսված
սոցիալական երաշխիքներից օգտվելու օրինական և իրավաչափ ակնկալիքների ապահովման
հրամայականի դիտակետից՝ Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Օրենքն ընդունելու պահին
դատավորի պաշտոնում գտնվող բոլոր անձանց համար, անկախ պաշտոնավարման
ժամանակահատվածից, պետք է սահմանված լինեն հավասար պայմաններ: Հակառակ պարագայում,
խոսք կարող է գնալ խտրական վերաբերմունքի մասին:
Եթե կենսաթոշակի նշանակում ստացած դատավորներն ակնկալիք են ունեցել, որ իրենց
կենսաթոշակը ենթակա է հաշվարկման արտոնյալ կարգով և հետո այն վերացվել է, ապա
անտեսվում են այդ անձանց` արտոնյալ կարգով կենսաթոշակ ստանալու իրավաչափ
ակնկալիքները: Եթե անձն արտոնյալ կարգով կենսաթոշակի իրավունք է ձեռք բերել նախկինում
գործող օրենսդրության հիման վրա, ապա պետության համար ծագում է պարտականություն`
երաշխավորելու կենսաթոշակի իրավունքի առնչությամբ իրավաչափ ակնկալիքների հանդեպ
հարգանքի և իրավական որոշակիության սկզբունքների իրացումը: Պետության սահմանադրական
պարտականությունն է ապահովել այնպիսի պայմաններ, որոնք նույն կարգավիճակն ունեցող
անձանց հավասար հնարավորություն կտան իրացնելու, իսկ խախտման դեպքում` պաշտպանելու
իրենց իրավունքները, հակառակ դեպքում կխախտվեն ոչ միայն հավասարության, խտրականության
արգելման, այլ նաև իրավունքի գերակայության և իրավական որոշակիության սահմանադրական
սկզբունքներըֈ Դատավորների վարձատրությունը, հետևաբար նաև կենսաթոշակի չափը միմյանց
համեմատ կարող է տարբերվել` կախված պաշտոնավարման ժամկետից, դատավորների կողմից
իրականացվող պարտականությունների բնույթից և նրանց առջև դրված խնդիրների
կարևորությունից, պատասխանատվության աստիճանից:

Ինչ վերաբերում է Օրենքն ընդունելուց հետո դատավորի պաշտոն ստանձնած անձանց, ապա,
նրանց վերաբերյալ տարբերակված մոտեցման փաստ արձանագրելով հանդերձ, Գերագույն
դատարանը գտնում է, որ այնքանով, որքանով դատավորների սոցիալ-տնտեսական երաշխիքների
առումով արդեն իսկ գործող իրավակարգավորումը կարող է կանխատեսելի լինել Օրենքն
ընդունելուց հետո դատավորի պաշտոնին նշանակված անձանց համար, այն համապատասխանում է
իրավական որոշակիության չափանիշներին:
- Առկա օրենսդրական կարգավորումը երաշխավորում է, արդյոք, Սահմանադրությամբ
սահմանված՝ դատավորի բարձր կարգավիճակին և պատասխանատվությանը համապատասխանող
կենսաթոշակ:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասի
կարգավորումները կենսաթոշակի չափի արտոնյալ կարգով հաշվարկի իրավունքից օգտվող
դատավորների համար կենսաթոշակի հաշվարկման հիմք են սահմանել նրանց՝ մինչև 2014
թվականի հուլիսի 1-ը որպես դատավոր զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար ստացած
աշխատավարձը: Նույն բազային հիմքն է սահմանված նաև հոդվածի՝ առավելագույն կենսաթոշակի
շեմը նախատեսող մասում:
Նշվածին հակառակ՝ ընդհանուր կարգով հաշվարկվող կենսաթոշակի համար որպես
հաշվարկման հիմք, ի թիվս այլնի, նախատեսված է տվյալ պաշտոնում գտնվող անձի
աշխատավարձի հաշվարկման համար նախատեսված առավելագույն գործակիցը:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ դատավորների նյութական ապահովությունը պետք
է համաչափ լինի մասնագիտական արժանապատվությանը, և համապատասխան վարձատրությունն
անհրաժեշտ պայման է դատավորներին անհիմն արտաքին ազդեցությունից պաշտպանելու համար:
Կարևոր է նաև, որպեսզի դատավորի կենսաթոշակը ողջամիտ հարաբերակցության մեջ գտնվի նրա
ստացած վերջին աշխատավարձի հետ:
Նշվածները համադրելով Օրենքի կարգավորման հետ՝ Գերագույն դատարանն արձանագրում է,
որ արտոնյալ կարգով կենսաթոշակի հաշվարկման կարգ նախատեսելով՝ ինքնին չի կարգավորվել
Օրենքն ընդունելու պահին դատավորի պաշտոն զբաղեցնող անձանց պատշաճ նյութական
ապահովության խնդիրը, քանի որ հաշվի չեն առնվել պաշտոնավարման ընթացքում
աշխատավարձի բնականոն աճն ու համակարգում առաջխաղացման իրական հնարավորությունը:
Վերջիններս, իրենց հերթին, անվիճելիորեն դատավորի վարձատրության չափի ավելացման հիմք են,
իսկ նման պարագայում կենսաթոշակը մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը ստացած աշխատավարձով
հաշվարկելը կհանգեցնի կենսաթոշակի և աշխատավարձի միջև հիմնավորված և տրամաբանական
կապի խզմանը: Հետևաբար, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Օրենքում պահպանված չէ
դատավորի կենսաթոշակն աշխատավարձի չափին հնարավորինս մոտ սահմանելու պետության
պարտականությունը, ինչն իր հերթին վտանգի տակ է դնում դատավորի անկախության
սահմանադրական սկզբունքի սոցիալական անկախության բաղադրատարրի գոյությունը:
Վերոնշյալ իրավական վերլուծությունների արդյունքում Գերագույն դատարանը գտնում է, որ
դատավորների անկախության սոցիալական երաշխիքների, ներառյալ նաև՝ նրանց կենսաթոշակի
չափի նվազեցումը և Օրենքն ընդունելու օրվա դրությամբ դատավորի պաշտոն զբաղեցրած անձանց
մասով խտրականություն սահմանելը` առանց Սահմանադրության 137-րդ հոդվածի 8-րդ մասի
պահանջներից բխող հիմնավոր (օբյեկտիվ) պատճառի, հակասում է Սահմանադրության 29-րդ
հոդվածում և 137-րդ հոդվածի 8-րդ մասում ամրագրված սկզբունքներին:
Ելնելով գործի քննության արդյունքներից, հիմք ընդունելով Սահմանադրության 141-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը, 142-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 143-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով
«Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 50-րդ, 51-րդ և 59-րդ հոդվածներով՝
Գերագույն դատարանը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց.
1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասի առաջին պարբերությունը՝
«առնվազն տասը տարի» բառակապակցության մասով, ճանաչել Սահմանադրության 29-րդ
հոդվածին և 137-րդ հոդվածի 8-րդ մասին հակասողֈ
2. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասի երկրորդ և երրորդ
պարբերությունները՝ «մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը» բառակապակցության մասով, ճանաչել
Սահմանադրության 29-րդ հոդվածին և 137-րդ հոդվածի 8-րդ մասին հակասողֈ

3. Սահմանադրության 143-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն որոշումը վերջնական է և
ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահիցֈ

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ`
14 հունվարի 2020 թվականի
ԳԴՈ-17

Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
15 հունվարի 2020թ.

N 2-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2-Ի N817-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-ի «Պետական
գրանցման ենթակա տրանսպորտային միջոցների տեսակների ցանկը, տրանսպորտային միջոցների
պետական հաշվառման կարգը,
տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառման համար
պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, տրանսպորտային միջոցի սեփականության
իրավունքի պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը,
միաժամանակ տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցում և
պետական հաշվառում իրականացնելու համար պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը,
տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականի ձևը,
տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառման ազգային վկայագրի ձևը և նկարագիրը,
տրանսպորտային միջոցի հաշվառման միջազգային վկայագրի ձևը և նկարագիրը, «Ժամանակավոր
ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր)
ուղևորային մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ Արցախի Հանրապետություն ներմուծված
տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագրի ձևը, «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային
ընթացակարգով կամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից
Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքի կարգավիճակ ունեցող և (կամ) «մաքսային
տարանցում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր)
ուղևորային մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ Արցախի Հանրապետություն ներմուծված
տրանսպորտային միջոցների հաշվառման կարգը, տրանսպորտային միջոցների համարանիշերի
հաշվառման և հատկացման կարգը, Արցախի Հանրապետության Նախագահի, Արցախի
Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի, Արցախի Հանրապետության պետական
կառավարչական հիմնարկների, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության կառավարության
անդամների, Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման այլ մարմինների ղեկավարների,
օրենքով ստեղծված պետական մարմինների ղեկավարների, Ստեփանակերտի քաղաքապետի և
Արցախի
Հանրապետության
շրջանների
վարչակազմերի
ղեկավարների
ծառայողական
տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշերի նիշերը սահմանելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N897-Ն որոշումն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 817-Ն որոշման N 12 հավելվածի աղյուսակի 5-րդ կետի
«999CC90» բառը հանել և 6-րդ կետում լրացնել «999CC90» բառով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 հունվարի 2020թ.

N 3-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 44-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 12-ի «Արցախի
Հանրապետության պետական նախարարի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը
հաստատելու մասին» N 44-Ն որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածը շարադրել նոր
խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2020 թվականի
հունվարի 16-ի N 3-Ն որոշման

«Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի N 44-Ն որոշման
Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
1. Սոցիալ - տնտեսական վարչություն
2. Տարածքային կառավարման վարչություն
3. Ընդհանուր բաժին
4. Իրավաբանական բաժին
5. Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
6. Ֆինանսատնտեսական բաժին:»:

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի հունվարի 8-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի N 23-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 1-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե»
կետով, 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ
հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից
վիճակագրական տվյալների հավաքագրման կարգը` համաձայն հավելվածի:
2.
Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 30-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների
հավաքագրման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 5 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N 23-Ն որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հունվարի 8
ք. Ստեփանակերտ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի
2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքով սահմանված
պետական վիճակագրական դիտարկումների իրականացման նպատակով վիճակագրական տվյալների
հավաքագրման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն նույն իմաստը, ինչ իմաստով որ դրանք
սահմանված են «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքում:
3. Վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը ներառում է վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողներին (այսուհետ` ռեսպոնդենտներ) վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկումը և
իրազեկումը, ռեսպոնդենտներին վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթերով (այսուհետ` վիճակագրական
փաստաթուղթ) ապահովումը, վիճակագրական տվյալների ներկայացումը, պետական վիճակագրություն
իրականացնող մարմնին ներկայացված վիճակագրական դիտարկման փաստաթղթերի ընդունումը, վարչական
ռեգիստրներից վիճակագրական տվյալների ստացումը և դրանց հետ կապված այլ գործողություններ:
4. Սույն կարգը չի տարածվում համատարած հաշվառումների ժամանակ վիճակագրական տվյալների
հավաքագրման վրա:
2. ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆՔԸ ԵՎ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
5. Սույն կարգի իմաստով ռեսպոնդենտներ են հանդիսանում`
1) իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը.
2)իրավաբանական անձանց դուստր ձեռնարկությունները, մասնաճյուղերը, ներկայացուցչությունները,
առանձնացված ստորաբաժանումները.
3) Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող օտարերկրյա իրավաբանական անձինք, ինչպես նաև
դրանց` Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող ստորաբաժանումները.
4) պետական մարմինները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, պետական հիմնարկները.
5) Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող ֆիզիկական անձինք` անկախ իրենց
քաղաքացիությունից և իրավական կարգավիճակից կամ նման անձանց խմբեր, ինչպիսիք են` տնային
(քաղաքային և գյուղական) տնտեսությունները.
6) այլ սուբյեկտներ, որոնք կարող են տիրապետել վիճակագրական հետազոտության նպատակներին
համապատասխանող տվյալների:
6. Պետական վիճակագրական դիտարկումների մեթոդաբանությունը (ներառյալ` ցուցանիշների
սահմանումները, դասակարգումները, վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկման ձևերը` համատարած
կամ ընտրանքային) սահմանվում է Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի
(այսուհետ` Խորհուրդ) կողմից:
7. Պետական վիճակագրական տվյալները (տեղեկությունները) հավաքագրվում (տրամադրվում) են
Խորհրդի կողմից հաստատված ձևի վիճակագրական փաստաթղթերի միջոցով:
8. Վիճակագրական տվյալները հավաքագրվում են հետևյալ տեսակի վիճակագրական փաստաթղթերի
միջոցով`
1) պետական վիճակագրական հաշվետվություններ.
2) հետազոտությունների հարցաթերթեր.
3) պետական վիճակագրական դիտարկումներին վերաբերող տեղեկանքներ և Խորհրդի կողմից
հաստատված այլ փաստաթղթեր:
3. ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻՑ
ՀԱՆՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
9. Պետական վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկվելու կամ դիտարկումներից հանվելու մասին
ռեսպոնդենտները պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի` Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության կողմից նախապես գրավոր իրազեկվում են՝ սույն կարգով սահմանված
իրազեկման գրությամբ (Ձև 1): Իրազեկման գրության մեջ պարտադիր նշվում են`

1) ռեսպոնդենտի անվանումը (անունը, ազգանունը), գտնվելու (բնակության) վայրը.
2) նշում այն մասին, որ ռեսպոնդենտն ընդգրկվել է պետական վիճակագրական դիտարկումներում.
3) ռեսպոնդենտների իրավունքներն ու պարտականությունները.
4) օրենքով սահմանված պատասխանատվության մասին.
5) հղում համապատասխան իրավական ակտերին և Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքին.
6) Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության համապատասխան
ստորաբաժանման գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն.
7) այլ անհրաժեշտ տվյալներ:
10. Իրազեկումն ուժի մեջ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ռեսպոնդենտը գրավոր չի իրազեկվում պետական
վիճակագրական դիտարկումներից դուրս հանվելու մասին:
11. Պետական վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկվելու մասին իրազեկված ռեսպոնդենտը
վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացնում է իրազեկումը ստանալուց հետո առաջին հաշվետու
ժամանակաշրջանից սկսած, եթե իրազեկման գրության մեջ այլ բան նախատեսված չէ: Վիճակագրական
դիտարկումներում ընդգրկվելու պահից ռեսպոնդենտը պարտավոր է պետական վիճակագրություն
իրականացնող մարմնի պահանջով ներկայացնել նաև տվյալ տարվան, ինչպես նաև ընդգրկմանը նախորդող
տարվան վերաբերող վիճակագրական փաստաթղթերը (անհրաժեշտության դեպքում` ամսական
բաշխվածությամբ):
12. Միանվագ հետազոտությունների դեպքում ռեսպոնդենտներն իրազեկվում են մինչև հետազոտությունը
սկսելը:
13. Եթե պետական վիճակագրական դիտարկումներում ընդգրկված ռեսպոնդենտը սահմանված կարգով
իրազեկվելուց հետո փոխում է իր գործունեության տեսակը կամ սկսում է զբաղվել նաև այլ գործունեությամբ,
ապա այդ գործունեության տեսակի համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են
հաջորդող հաշվետու ժամանակաշրջանից` առանց լրացուցիչ իրազեկման:
14. Վիճակագրական փաստաթղթերի ներկայացման պարբերականության փոփոխության դեպքում
ռեսպոնդենտն այդ մասին լրացուցիչ իրազեկվում է:
15. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով միացման կամ վերակազմավորման
ձևով վերակազմակերպվելիս ռեսպոնդենտը շարունակում է ներկայացնել համապատասխան վիճակագրական
փաստաթղթերն առանց սույն կարգով սահմանված գրավոր իրազեկման:
16. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բաժանման, առանձնացման և
միաձուլման ձևով վերակազմակերպվելիս նոր ստեղծված իրավաբանական անձը (անձինք) վիճակագրական
դիտարկումներում ընդգրկելու մասին իրազեկվում է (են) սույն կարգով սահմանված ձևով:
4. ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏՆԵՐԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՁԵՎԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ
17. Արցախի
Հանրապետության
Ազգային
վիճակագրական
ծառայությունը
ապահովում
է
ռեսպոնդենտների համար վիճակագրական փաստաթղթերն իրենց կողմից նախընտրելի եղանակով (թղթային
կամ էլեկտրոնային) ներկայացնելու հնարավորություն, մասնավորապես`
1) անվճար և երկու օրինակից տրամադրում է Խորհրդի կողմից հաստատված վիճակագրական
փաստաթղթերի ձևերը.
2) էլեկտրոնային եղանակով վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացնելու համար ապահովում է այդ
փաստաթղթերի ձևերի և դրանց լրացման հրահանգների հասանելիությունը պաշտոնական կայքի միջոցով.
3) պաշտոնական կայքի միջոցով ապահովում է ռեսպոնդենտներին վիճակագրական տվյալների
հավաքագրման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրումը:
18. Վիճակագրական փաստաթղթերի ձևերը ռեսպոնդենտները ստանում են ինքնուրույնաբար` իրենց
գործունեության իրականացման վայրի Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության
համապատասխան
ստորաբաժանումներից կամ ներբեռնում են Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքից:
19. Վիճակագրական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելը չի կարող հիմք
հանդիսանալ ռեսպոնդենտին վիճակագրական փաստաթղթերի թղթային ձևերը չտրամադրելու համար:
5. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
20. Վիճակագրական փաստաթղթերը ռեսպոնդենտները լրացնում և ներկայացնում են ինքնուրույնաբար,
եթե այլ բան նախատեսված չէ տվյալ փաստաթղթով:
21. Վիճակագրական փաստաթղթերը, եթե դրանցում այլ բան նախատեսված չէ, պետք է ստորագրվեն
ռեսպոնդենտ իրավաբանական անձի ղեկավարի, ռեսպոնդենտ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նրանց կողմից
լիազորված անձի կողմից:
22. Հաշվետու ժամանակաշրջանում գործունեություն իրականացրած չլինելու դեպքում, ներկայացվող
վիճակագրական փաստաթղթերի՝ հաշվետու ժամանակաշրջան(ներ)ին վերաբերող համապատասխան
մասերում դրվում են գծիկներ (-) կամ փակման (Z) նշան:

23. Ռեսպոնդենտը գործունեության կամ գործունեության տեսակի դադարեցման դեպքում ներկայացնում է
սույն կարգով սահմանված ձևի հայտարարություն (Ձև 2): Այս դեպքում գործունեության կամ գործունեության
տեսակի դադարեցման օր է համարվում հայտարարության մեջ նշված օրը:
24. Սույն կարգի 23-րդ կետով սահմանված հայտարարությունը չի ազատում ռեսպոնդենտին մինչ
գործունեության դադարեցման օրն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանի վերաբերյալ վիճակագրական
փաստաթղթերի ներկայացման պարտականությունից: Այս դեպքում վիճակագրական փաստաթղթերը
ներկայացվում են հայտարարության հետ կամ այդ փաստաթղթերի համար սահմանված ժամկետներում:
25. Գործունեությունը կամ գործունեության տեսակը վերսկսելու դեպքում ռեսպոնդենտը շարունակում է
ներկայացնել համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերը:
26. Այն ռեսպոնդենտները, որոնք միաժամանակ գործունեություն են իրականացնում Արցախի
Հանրապետության տարբեր շրջաններում, յուրաքանչյուր եռամսյակ ներկայացնում են տվյալ գործունեության
գծով վիճակագրական տեղեկատվությունը (ցուցանիշները)` նաև շրջանային բաշխվածությամբ:
6. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
27. Վիճակագրական փաստաթղթերը ռեսպոնդենտները ներկայացնում են իրենց գործունեության
իրականացման
վայրի
Արցախի
Հանրապետության
Ազգային
վիճակագրական
ծառայության
ստորաբաժանմանը կամ ուղարկում են այդ ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեով: Արցախի
Հանրապետության տարբեր շրջաններում գործունեություն իրականացնելու դեպքում, վիճակագրական
փաստաթղթերը ներկայացվում են ռեսպոնդենտի նախընտրելի վայրի Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության ստորաբաժանմանը` նախապես համաձայնեցնելով Արցախի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայության հետ:
28. Գործունեության իրականացման վայրի փոփոխության դեպքում ռեսպոնդենտները տեղեկացնում են
գործունեության իրականացման վայրի փոփոխության մասին՝ սույն կարգով սահմանված ձևով (Ձև 3):
29. Վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են դրանցում նշված ժամկետներում և
պարբերականությամբ:
30. Վիճակագրական փաստաթղթերը լրացվում են համաձայն տվյալ փաստաթղթի լրացման հրահանգի
կամ ցուցումների:
31. Վիճակագրական փաստաթղթերը, ինչպես նաև սույն կարգով սահմանված մյուս փաստաթղթերը
ներկայացվում են առձեռն, փոստով կամ էլեկտրոնային փոստով` ռեսպոնդենտի ընտրությամբ:
32. Վիճակագրական փաստաթղթի ներկայացման օր է համարվում ՝
1) փոստային կապի միջոցով վիճակագրական փաստաթղթի ներկայացման դեպքում այն փոստային
կապի կազմակերպությանը հանձնելու օրը.
2) առձեռն ներկայացման դեպքում` ներկայացման օրը.
3) էլեկտրոնային փոստով ուղարկելու դեպքում` ռեսպոնդենտի կողմից դրա ուղարկման օրը:
33. Արցախի
Հանրապետության
Ազգային
վիճակագրական
ծառայության
համապատասխան
ստորաբաժանումն իրականացնում է ներկայացված վիճակագրական փաստաթղթերի հաշվառում:
Վիճակագրական փաստաթուղթը թղթային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում, այն ենթակա է գրանցման
ստորաբաժանումում առկա գրանցամատյանում` նշելով ներկայացման ամիսը, ամսաթիվը և տարեթիվը:
34. Առձեռն ներկայացման դեպքում գրանցումն իրականացվում է ներկայացման պահին:
35. Վիճակագրական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համար ռեսպոնդենտն
այդ մասին իրազեկում է Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության
համապատասխան ստորաբաժանմանը: Այդ նպատակով ռեսպոնդենտը լրացնում է սույն կարգով սահմանված
տեղեկատվության ձևը (Ձև 4) և ուղարկում է իր գործունեության վայրի համապատասխան ստորաբաժանման
էլեկտրոնային փոստի հասցեով:
36. Վիճակագրական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու դեպքում ռեսպոնդենտը
ներբեռնում է իր գործունեության տեսակին համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերի ձևերը`
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության www.stat-nkr.am պաշտոնական կայքի
«Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար» բաժնի «Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր»
ենթաբաժնից: Յուրաքանչյուր լրացված վիճակագրական փաստաթուղթ ստորագրվում է էլեկտրոնային
ստորագրությամբ և էլեկտրոնային փոստով ուղարկվում Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության համապատասխան ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեով: Յուրաքանչյուր
վիճակագրական փաստաթուղթ ուղարկվում է առանձին էլեկտրոնային նամակով:
37. Վիճակագրական փաստաթուղթը էլեկտրոնային փոստով ուղարկելիս ռեսպոնդենտը էլեկտրոնային
նամակի «սաբջեքթ» (sսbject) կամ «տեմա» (тема) տողում նշում է իր անվանումը (անունը, ազգանունը), հարկ
վճարողի հաշվառման համարը, հաշվետվական ձևի կրճատ անվանումը, պարբերականությունը և հաշվետու
ժամանակաշրջանը:
38. Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայությունը ապահովում է ռեսպոնդենտի
հետադարձ էլեկտրոնային ծանուցումը` վիճակագրական փաստաթղթի ստացված լինելու մասին:
39. Վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են ըստ ռեսպոնդենտի գործունեության տեսակի:
Ռեսպոնդենտն ընտրում է իր գործունեության տեսակին համապատասխան վիճակագրական
հաշվետվությունների ցանկը` օգտվելով www.stat-nkr.am պաշտոնական կայքի «Տեղեկատվություն
ռեսպոնդենտների համար» բաժնի «Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր» ենթաբաժնից:

7. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐԻՑ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ
40. Վարչական ռեգիստրները Արցախի Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների կողմից վարվող վիճակագրական տվյալների բազաներ (շտեմարաններ) են, որոնք հանդիսանում
են ճյուղային (գերատեսչական) և տեղական (համայնքային) հաշվառման (վիճակագրության) վարման արդյունք,
և որոնց ամբողջությունը կազմում է Արցախի Հանրապետության պետական վիճակագրական տեղեկատվության
միասնական համակարգի բաղկացուցիչ մասը:
41. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները պարտավոր են Արցախի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայությանը անհատույց տրամադրել իրենց տրամադրության տակ եղած
տվյալները` պետական վիճակագրության վարման համար անհրաժեշտ մանրամասնությամբ:
42. Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայությունը Պետական վիճակագրական
աշխատանքների ծրագրով նախատեսված տվյալները վարչական ռեգիստրներից հավաքագրում է իր կողմից
սահմանված ձևի վիճակագրական փաստաթղթերի միջոցով կամ կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի կամ
փոխըմբռնման հուշագրի կամ համատեղ հրամանի հիման վրա:
43. Եթե վարչական տվյալներ տրամադրողները նախատեսում են էականորեն վերանայել տվյալների
հավաքագրման կամ մշակման ընթացակարգերը կամ կազմակերպել տվյալների նոր հավաքագրում, որը կարող
է անդրադառնալ պետական վիճակագրության նպատակներով տրամադրվող տվյալների վրա, ապա նրանք
պարտավոր են խորհրդակցել Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության հետ և,
անհրաժեշտության դեպքում, պետական վիճակագրության այլ արտադրողների հետ` մինչև նման որոշում
կայացնելը:
8. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ՍԽԱԼՆԵՐ ԵՎ ԱՂԱՎԱՂՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼՈՒ
ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ
44. Վիճակագրական փաստաթղթում սխալների հայտնաբերման դեպքում դրանք ենթակա են ուղղման`
առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
45. Եթե վիճակագրական փաստաթղթի տվյալների ուղղումը պահանջում է հաշվապահական հաշվառման
փաստաթղթերում գրանցումների փոփոխություն կամ որոշակի տևական ժամանակահատված, ապա ճշգրտված
վիճակագրական փաստաթուղթը ներկայացվում է հաջորդ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ ներկայացվող
վիճակագրական փաստաթղթի հետ միասին:
46. Ճշգրտված վիճակագրական փաստաթղթի դիմային էջի վրա նշվում է «ճշգրտված է» գրառումը:

Ձև 1
_____________________________________________
_____________________________________________
(ռեսպոնդենդի անվանումը, (անունը, ազգանունը), գտնվելու (բնակության) վայրը)

Հարգելի գործընկեր
Սույն գրության նպատակն է իրազեկել, որ համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի
(այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի, Դուք հանդիսանում եք վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրող և
ընդգրկվել եք պետական վիճակագրական դիտարկումներում:
Պետական վիճակագրական աշխատանքների արդյունավետ իրականացման նպատակով, Արցախի
Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության համար կարևոր է Ձեր վստահությունն ու
աջակցությունը:
Համաձայն Օրենքի 20-րդ հոդվածի` վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների
պարտականություններ են.
1) սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել անհրաժեշտ վիճակագրական տվյալներ և
տեղեկություններ.
2) կատարել
պետական
վիճակագրության և հաշվառման վերաբերյալ վիճակագրություն
իրականացնող մարմնի ցուցումները:
Համաձայն Օրենքի 14-րդ հոդվածի, Ձեր կողմից ներկայացված վիճակագրական գաղտնիք համարվող
տվյալները հրապարակման կամ այլ ձևով տարածման ենթակա չեն:
Հավաքագրված վիճակագրական
տվյալների
անանունությունը
պահպանելը
պետական
վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պարտականությունն է:
Վիճակագրական տվյալները ներկայացվում են Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի կողմից սահմանված ձևի վիճակագրական փաստաթղթերի միջոցով:
Վիճակագրական փաստաթղթերը կարող եք ներկայացնել Ձեր կողմից նախընտրելի եղանակով`
թղթային (առձեռն և փոստով) կամ էլեկտրոնային:
Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերը կարող եք անվճար ստանալ Արցախի Հանրապետության
Ազգային վիճակագրական ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումից կամ ներբեռնել www.statnkr.am պաշտոնական կայքի «Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար» բաժնի
«Վիճակագրական
հաշվետվությունների ձևեր» ենթաբաժնից:
Վիճակագրական հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն ըստ Ձեր կողմից իրականացվող
գործունեության տեսակի (տեսակների)` համաձայն ‹‹Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի››
(NACE rev.2) 2-րդ խմբավորման:
Ստորև թվարկված վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերից ընտրեք Ձեր գործունեության
տեսակին համապատասխան վիճակագրական հաշվետվությունների ցանկը` օգտվելով www.stat-nkr.am
պաշտոնական կայքի «Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար» բաժնի
«Վիճակագրական
հաշվետվությունների ձևեր» ենթաբաժնից.
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
(թվարկել հաշվետվությունները)

Եթե Դուք միաժամանակ գործունեություն եք իրականացնում Արցախի Հանրապետության տարբեր
շրջաններում, ապա յուրաքանչյուր եռամսյակ պետք է ներկայացնեք նաև տվյալ գործունեության գծով
վիճակագրական տեղեկատվությունը (ցուցանիշները)` շրջանային բաշխվածությամբ:
Վիճակագրական հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համար լրացրեք և
էլեկտրոնային փոստի հասցեով ուղարկեք համապատասխան ձևը (Ձև 4), որը կարող եք գտնել www.stat-nkr.am
պաշտոնական կայքի «Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար» բաժնում: Նշված ձևն ուղարկելուց հետո
կարող եք անցնել վիճակագրական հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայացմանը:
Վիճակագրական հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվում են www.stat-nkr.am
պաշտոնական կայքում տեղադրված ձևաչափով:
Գործունեության տեսակի փոփոխության կամ գործունեության նոր տեսակ սկսելու դեպքում այդ
տեսակին համապատասխան վիճակագրական հաշվետվությունները ևս պետք է ներկայացվեն` առանց
լրացուցիչ իրազեկման:
Վիճակագրական փաստաթղթերի ներկայացման գործընթացին, ինչպես նաև Ձեզ հետաքրքրող մյուս
հարցերին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության www.stat-nkr.am պաշտոնական կայքի «Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար» բաժնից:
Սույն իրազեկումից հետո այլ տեսակի վիճակագրական հետազոտությունում ընդգրկվելու, ինչպես նաև
վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման պարբերականության փոփոխության դեպքում Ձեզ
լրացուցիչ կիրազեկվի:

Ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեն է ______________________:
Ստորաբաժանման հեռախոսահամարն է ________________________:
Առանցքային իրավական ակտեր են.
«Պետական վիճակագրության մասին» օրենք, Արցախի
Հանրապետության
Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի ‹‹Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության կողմից վիճակագրական տվյալների հավաքագրման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 30-ի N 23 -Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին›› N 1-Ն որոշում:

Սույն իրազեկումն ուժի մեջ է մնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ Դուք գրավոր չեք իրազեկվում
տվյալների տրամադրման դադարեցման մասին:
«Պետական վիճակագրության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենսդրության խախտումն
առաջացնում է պատասխանատվություն «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքի 169.2–րդ
հոդվածով սահմանված կարգով:
Շնորհակալություն համագործակցության համար

Ձև 2
ԱՀ ԱՎԾ աշխատակազմի _____________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

պետ __________________________-ին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գործունեության կամ գործունեության տեսակի դադարեցում
նախատեսելու վերաբերյալ
Սույն հայտարարությումբ տեղեկացնում եմ, որ_________________________________
(ռեսպոնդենտի անվանումը (անունը, ազգանունը))

սկսած «___» ___________ 20__թ-ից դադարեցնում է գործունեությունը
ամբողջությամբ.
գործունեության հետևյալ տեսակների գծով`
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(1-ին դեպքում ընդգծվում է, 2-րդ դեպքում նշվում է գործունեության տեսակի անվանումը և ծածկագիրը)

Պարտավորվում եմ գործունեությունը (գործունեության տեսակը) վերսկսելու դեպքում տվյալ հաշվետու
ժամանակաշրջանից սկսած ներկայացնել համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերը:
Տվյալներ ռեսպոնդենտի վերաբերյալ
Գտնվելու (բնակության) վայրը ____________________________________I__I__I__I__I__I
(փոստային դասիչ)

Էլեկտրոնային փոստ ______________________________________
Հեռախոս(ներ) ___________________________________________
Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը

I__I__I__I__I__I__I__I__I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ-ի կողմից)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I__I__I__I__I__I__I__I__I
Ղեկավար (լիազորված անձ)`_________________________________
(ստորագրություն)

Ձև 3
ԱՀ ԱՎԾ աշխատակազմի _____________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

պետ __________________________-ին
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Սույնով տեղեկացնում եմ, որ ___________________________________________________
(ռեսպոնդենտի անվանումը (անունը, ազգանունը))

գործունեության իրականացման վայրի փոփոխությամբ պայմանավորված, սկսած
«___» ________ 20__ -թ-ից վիճակագրական փաստաթղթերը նախատեսում է ներկայացնել ԱՀ ԱՎԾ
_________________________________________________ստորաբաժանում:
(առանձնացված ստորաբաժանման անվանումը)

Տվյալներ ռեսպոնդենտի վերաբերյալ
Գտնվելու (բնակության) վայրը___________________________________________________
Գործունեության իրականացման վայրը ________________________ I__I__I__I__I__I__I
(փոստային դասիչ)

Էլեկտրոնային փոստ _____________________________________
Հեռախոս(ներ) ___________________________________________
Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը

I__I__I__I__I__I__I__I__I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ-ի կողմից)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I__I__I__I__I__I__I__I__I
Ղեկավար (լիազորված անձ)` _________________________________
(ստորագրություն)

Ձև 4
ԱՀ ԱՎԾ աշխատակազմի _____________________________
(ստորաբաժանման անվանումը)

պետ ___________________________-ին

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Վիճակագրական փաստաթղթերն Էլեկտրոնային եղանակով
ներկայացնելու մասին

Սույնով տեղեկացնում եմ, որ_________________________________________________ - ը
(ռեսպոնդենտի անվանումը (անունը, ազգանունը))

նախատեսում է վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով:
Տվյալներ ռեսպոնդենտի վերաբերյալ
Գտնվելու (բնակության) վայրը___________________________________________________
Գործունեության իրականացման վայրը___________________________________________
Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման համարը) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I__I__I__I__I__I__I__I__I
Էլեկտրոնային փոստի հասցեն

_________________________________________

Գործունեության տեսակը (տեսակները)__________________________________________
Նշվում է գործունեության ստույգ տեսակը համաձայն «Տնտեսական
գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-անիշ դասակարգման:

Հեռախոս _______________________________

Դիմող`

________________________________
(անուն ազգանուն)

«_____»______________20__թ.

________________________
(ստորագրություն)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի հունվարի 8-ի
‹‹ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ››
ՁԵՎ N 6-Ֆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ
ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 27-Ի N 5-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ
ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 2-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե»
կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Կազմակերպության հաշվարկների վիճակի վերաբերյալ›› Ձև N 6-ֆ (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Կազմակերպության հաշվարկների վիճակի վերաբերյալ›› Ձև N 6-ֆ (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2012 թվականի մարտի 27-ի ««Կազմակերպության դեբիտորական և
կրեդիտորական պարտքերի, բանկային վարկերի և փոխառությունների վերաբերյալ» Ձև N 6-Ֆ
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու
մասին» N 5-Ն որոշումը:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հունվարի 8
ք. Ստեփանակերտ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 2-Ն որոշման
ՁԵՎ N 6-Ֆ
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20 թ.
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

ÙÇÝã¨ Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³Ý Ñ³çáñ¹
áÕ ï³ñí³ ³åñÇÉÇ 20–Á:

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը I____I____I____I____I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________@_________________________
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Պետական վիճակագրության մասին
ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողների ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար
առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով

Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր բանկային վարկեր փոխառություններ պաշարներ և
կենսաբանական ակտիվներ

որից`
Ցուցանիշների անվանումը

Ա
Դեբիտորական պարտքեր, ընդամենը
(տող 110+տող120+տող130+տող140)
Ընդամենը դեբիտորական պարտքերից`
պարտքեր վաճառքների գծով
- որից` Արցախի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտներ
տրված ընթացիկ կանխավճարներ
որից` Արցախի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտներ
պարտքեր բյուջեի գծով
այլ դեբիտորական պարտքեր
- որից` Արցախի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտներ
Կրեդիտորական պարտքեր, ընդամենը
(տող 210+տող220+տող230+տող240+ տող250)
Ընդամենը կրեդիտորական պարտքերից`
պարտքեր գնումների գծով
- որից` Արցախի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտներ
ստացված ընթացիկ կանխավճարներ
- որից` Արցախի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտներ

Տողի
ծածկագիրը

Նախորդ
տարվա
վերջի
մնացորդը

Ժամկետանց

Բ

1

2

100
110
111
120
121
130
140
141
200
210
211
220
221

հազար ՀՀ դրամ
Հաշվետու
որից`
տարվա
(ժամանաԺամկաշրջանի)
կեվերջի
տանց
մնացորդը
3
4

պարտքեր բյուջեին
պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցներին այլ
կարճաժամկետ հատկացումների գծով
այլ կրեդիտորական պարտքեր (ներառյալ մասնակիցներին
պարտքերը)
- որից` Արցախի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտներ
Պարտքեր բանկերի վարկերի և փոխառությունների գծով,
ընդամենը
- որից` Արցախի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտներ
Պաշարներ և կենսաբանական
ակտիվներ
Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրս գրված
դեբիտորական պարտքեր (տարվա սկզբից աճողական կարգով)
Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրս գրված
կրեդիտորական պարտքեր (տարվա սկզբից աճողական կարգով)

230
240
250
251

300
301
X

X

X

X

X

X

X

X

400
500
550

Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերն ըստ երկրների

Անվանումը
Ա
Ընդամենը (տող700+տող800+
տող 900+տող1000)
այդ թվում`
Արցախ
ԱՊՀ երկրներ, ընդամենը
այդ թվում`
Ուկրաինա
Բելառուս
Հայաստան
Ղազախստան
Ղրղըզստան
Մոլդովա
Ռուսաստանի Դաշնություն
Տաջիկստան
Թուրքմենիա
Ուզբեկստան
Ադրբեջան
ԵՄ երկրներ
որից`
Ավստրիա
Բելգիա
Ֆրանսիա
Ֆինլանդիա
Գերմանիա
Նիդեռլանդներ
Իռլանդիա
Միացյալ
Թագավորություն
Իտալիա
Հունաստան
Շվեդիա
Դանիա
Լյուքսեմբուրգ
Իսպանիա
Բուլղարիա
Ռումինիա
Լատվիա
Լիտվա
Էստոնիա
Այլ երկրներ
որից`
Իրան
Իսրայել

Տողի
Դեբիտոծածրական
կագիրը պարտքեր
Բ
1
=տող 100
(սյուն 3)
600
700
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
1000
1001
1002

որից`
Ժամկետանց
2
=տող 100
(սյուն 4)

Կրեդիտորական
պարտքեր
3
=տող 200
(սյուն 3)

հազար ՀՀ դրամ
որից`
ժամկետանց
4
=տող 200
(սյուն 4)

Թուրքիա
Միացյալ Արաբական
Էմիրություններ
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
Չինաստան
Ճապոնիա
Շվեյցարիա
Վրաստան

Ղեկավար

1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009

________________________________________

________________________

(ազգանուն, անուն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)
________________________________
(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

_______________________
(ստորագրություն)

<<______>> ______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 2-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
‹‹ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ›› ՁԵՎ N 6-Ֆ
(ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը սահմանում է «Կազմակերպության հաշվարկների վիճակի վերաբերյալ» Ձև N 6-ֆ
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` Հաշվետվություն) լրացման կարգը:
2. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ:
3. Հաշվետվությունը ներկայացնում են Արցախի Հանրապետությունում գործող կազմակերպությունները,
հիմնարկները (այuուհետ` կազմակերպություններ), որոնք նախապեu տեղեկացվում են:
4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության
տարածքային բաժին` ըuտ հաշվետվությունում նշված ժամկետների և պարբերականության:
5. Հաշվետվության լրացման համար հիմք են հանդիսանում հաշվապահական հաշվառումը և
ֆինանսական հաշվետվությունները կարգավորող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված
նորմերը, եթե Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ այլ բան սահմանված չէ:
6. Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց
համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
7. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ խնդիրները կարգավորվում են
Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
8. Հաշվետվությունը կազմված է 2 բաժնից`
1) «Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր, բանկային վարկեր, փոխառություններ, պաշարներ և
կենսաբանական ակտիվներ»,
2) «Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերն ըստ երկրների»:

3. ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ, ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,
ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
9. Այս բաժինն ամփոփում է առևտրային կազմակերպությունների, տնտեuության մյուu հատվածների ու
արտաքին աշխարհի միջև բոլոր տեuակի հաշվարկների մաuին տեղեկատվությունը: Յուրաքանչյուր ցուցանիշի
համար ներկայացվում է նախորդ տարվա վերջի (սյունակ 1) և հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջի
(սյունակ 3) մնացորդները, որոնցից պետք է առանձնացնել ժամկետանց պարտքերի մնացորդները (սյունակ 2 և
սյունակ 4):
10. «Դեբիտորական պարտքեր, ընդամենը» տողում (100) և «Կրեդիտորական պարտքեր, ընդամենը»
տողում (200) ցույց են տրվում կազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի` նախորդ
տարվա վերջի (uյունակ 1) և հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջի (uյունակ 3) մնացորդները:
11) «Ընդամենը դեպիտորական պարտքերից`»
1) «Պարտքեր վաճառքների գծով» տողում (110) ցույց է տրվում արտադրանքի, ապրանքների, վաճառքների,
մատուցված ծառայությունների, կատարված աշխատանքների, ինչպես նաև այլ պաշարների, ֆինանսական
ներդրումների, հիմնական միջոցների և այլ ակտիվների վաճառքների գծով առաջացած դեբիտորական
պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (221 «Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով» և 223 «Վաճառքների և
այլ եկամուտների գծով դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուuտների պահուuտ» (վաճառքների գծով
դեբիտորական պարտքերին վերաբերող մաuով) հաշիվների մնացորդների տարբերությունը).
2) «տրված ընթացիկ կանխավճարներ» տողում (120) ցույց են տրվում ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման,
աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման համար տրված կանխավճարների գումարները
(224 «Տրված ընթացիկ կանխավճարներ» հաշվի մնացորդը).
3) «Դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով» տողում (130) ցույց են տրվում բյուջե ավել վճարված
(փոխհատուցման ենթակա) գումարները (225 «Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով» հաշվի
մնացորդը).
4) «Այլ դեբիտորական պարտքեր» տողում (140) ցույց է տրվում գործառնական վարձակալության,
uտացվելիք շահաբաժինների, uկզբնական արժեքով հաշվառվող պարտքային արժեթղթերի դիմաց uտացվելիք

տոկոuների, ապահովագրական հատուցումների, տույժերի, տուգանքների, նյութական վնաuի փոխհատուցման,
այլ եկամուտների, աշխատավարձի վճարման, աշխատակիցների հետ այլ գործառնությունների,
բողոքարկումների գծով դեբիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (222 «Դեբիտորական պարտքեր այլ
եկամուտների գծով», 229 «Այլ ընթացիկ դեբիտորական պարտքեր» հաշիվների մնացորդների հանրագումարի և
223 «Վաճառքների և այլ եկամուտների գծով դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուuտների պահուuտ»
(այլ եկամուտների գծով դեբիտորական պարտքերին վերաբերող մաuով) հաշվի մնացորդի տարբերությունը).
5) առանձին տողերով (111, 121 և 141) ցույց են տրվում նաև Արցախի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտների
գծով դեբիտորական պարտքերի համապատասխան մնացորդները: Ընդ որում, սույն հրահանգի իմաստով
կառուցվածքային միավորը համարվում է տվյալ տնտեսական տարածքի ռեզիդենտ, եթե դրա տնտեսական
շահերի հիմնական շրջանը (կենտրոնը) այդ երկրի տնտեսական տարածքում է: Ընդ որում, տվյալ երկրում
տնտեսական շահեր ունենալը նշանակում է, որ տվյալ երկրի տնտեսական տարածքում գոյություն ունի
որոշակի տեղավորման վայր, կացարան, արտադրության կազմակերպման համար նախատեսված շենք,
շինություն կամ այլ տարածք, որտեղ կամ որտեղից տնտեսավարող սուբյեկտն իրականացնում է և հետագայում
էլ մտադրություն ունի իրականացնել որոշակի ծավալի տնտեսական գործունեություն և գործառնություններ այլ
սուբյեկտների հետ` անորոշ ժամանակով կամ որոշակի երկար ժամանակահատվածում (սովորաբար 1 տարի
կամ ավելի): Տնային տնտեսությունը համարվում է որևէ երկրի ռեզիդենտ, եթե վերջինիս տնտեսական
տարածքում տնային տնտեսության անդամներն ունեն կամ մտադիր են ունենալ բնակության վայր, որը
հանդիսանում է տնային տնտեսությունների անդամների հիմնական բնակության վայրը: Երկրի տարածքում 1
տարի և ավել ներկայությունը կամ դրա մտադրությունը բավարար պայման է բնակավայրը հիմնական
համարելու համար: Եթե տնային տնտեսության անդամը բացակայում է մեկ տարուց ավելի, ապա նա դադարում
է այդ տնային տնտեսության անդամը լինելուց, հետևաբար դառնում է այլ երկրի ռեզիդենտ:
12. «Ընդամենը կրեդիտորական պարտքերից`»
1) «պարտքեր գնումների գծով» տողում (210) ցույց է տրվում հումքի, նյութերի, ապրանքների գնումների,
uտացված ծառայությունների, ընդունված աշխատանքների, ինչպեu նաև ֆինանuական ակտիվների, հիմնական
միջոցների և այլ ակտիվների գնումների գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (521
«Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով» հաշվի մնացորդը).
2) «ստացված ընթացիկ կանխավճարներ» տողում (220) ցույց է տրվում գնորդներից և պատվիրատուներից
արտադրանքի, ապրանքների, այլ ակտիվների մատակարարման, ինչպեu նաև աշխատանքների կատարման,
ծառայությունների մատուցման և գործառնական վարձակալության համար uտացված կանխավճարների
գումարը (523 «Uտացված կանխավճարներ» հաշվի մնացորդը).
3) «պարտքեր բյուջեին» տողում (230) ցույց է տրվում բյուջե վճարման ենթակա հարկերի, տուրքերի և այլ
պարտադիր վճարների, ինչպեu նաև դրանց գծով հաշվարկված տույժերի, տուգանքների գծով կրեդիտորական
պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (524 «Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր բյուջեին» հաշվի
մնացորդը).
4) «պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցներին այլ կարճաժամկետ հատկացումների գծով» տողում
(240) ցույց է տրվում կազմակերպության աշխատակիցներին աշխատավարձի և այլ
կարճաժամկետ
հատուցումների գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (527 «Կարճաժամկետ
կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով»
հաշվի մնացորդը).
5) «այլ կրեդիտորական պարտքեր (ներառյալ մաuնակիցներին պարտքերը)» տողում (250) ցույց են տրվում
մաuնակիցների (հիմնադիրների) հետ կանոնադրական կապիտալում մաuնակցության դիմաց uտացվող
եկամուտների (շահաբաժինների) գծով կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (529
«Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր շահաբաժինների գծով)» հաշվի մնացորդը) և գործառնական
վարձակալության, տույժերի, տուգանքների, ապահովագրավճարների, ձեռք բերված ձեռնարկատիրական
գործունեության,
աշխատակիցներին
առհաշիվ
տրված
գումարների,
աշխատակիցներին
այլ
գործառնությունների գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (528 «Կրեդիտորական
պարտքեր աշխատակիցներին այլ գործառնությունների գծով» և 531 «Այլ ընթացիկ պարտավորություններ»
հաշիվների մնացորդների հանրագումարը).
6) առանձին տողերով (211, 221 և 251) ցույց են տրվում նաև Արցախի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտների
(տես 11–ի կետի 5-րդ ենթակետը) գծով կրեդիտորական պարտքերի համապատասխան մնացորդները.
7) «պարտքեր բանկերի վարկերի և փոխառությունների գծով, ընդամենը» տողում (300) ցույց են տրվում
երկարաժամկետ և կարճաժամկետ բանկային վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք գումարների
հաշվեկշռային արժեքը, որից առանձնացվում են նաև Արցախի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ
պարտքերը` (301).
8) «Պաշարներ և կենսաբանական ակտիվներ» տողում (400) ցույց են տրվում 21-րդ խմբի հաշիվների
մնացորդների հանրագումարը.
9) «Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրu գրված դեբիտորական պարտքեր (տարվա սկզբից
աճողական կարգով)» տողում (500) ցույց են տրվում հարկային հաշվառման նպատակներով դուրu գրված
դեբիտորական պարտքերը (հաշիվ 941 «Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրu գրված դեբիտորական
պարտքեր»).
10) «Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրu գրված կրեդիտորական պարտքեր (տարվա սկզբից
աճողական կարգով)» տողում (550) ցույց են տրվում հարկային հաշվառման նպատակներով դուրu գրված
կրեդիտորական պարտքերը (հաշիվ 942 «Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրu գրված կրեդիտորական
պարտքեր»):

4. ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐՆ ԸՍՏ ԵՐԿՐՆԵՐԻ
13. Այս բաժնի լրացման ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ 600-րդ տողի 1,2,3 և 4-րդ սյունակների
տվյալները պետք է հավասար լինեն, համապատասխանաբար, 100 և 200-րդ տողերի 3-րդ և 4-րդ սյունակների
տվյալներին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի հունվարի 8-ի
«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ»
ՁԵՎ N 1-ՏԳ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ
ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի
N 49-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 3-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե»
կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների
վերաբերյալ» Ձև N 1-ՏԳ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝
համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների
վերաբերյալ» Ձև N 1-ՏԳ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման
հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2015 թվականի մարտի 19-ի ««Կազմակերպության
տնտեսական
գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ» Ձև 1-ՏԳ (եռամսյակային) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» N 49-Ն
որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հունվարի 8
ք. Ստեփանակերտ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 3-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-ՏԳ
(եռամսյակային)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20 թ. եռամսյակ
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 30ը:
Ներկայացնում է
(անվանումը և կազմակերպա-իրավական ձևը)

Գտնվելու վայրը

(գործունեության իրականացման հասցեն)

(փոստային դասիչ)

Լրացվում
է ԱՀ ԱՎԾ
կողմից

Շրջանը
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի ծածկագիրը
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը
Նույնականացման ծածկագիրը
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
Հեռախոսահամար(ներ)
Էլեկտրոնային փոստ

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է
ՕՐԵՆՔՈՎ
«Պետական վիճակագրության մասին» ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար
անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

հազար ՀՀ դրամ (ամբողջ թվերով)
Ցուցանիշ
Ա

Տողի
համարը

Ընդամենը
հաշվետու
տարում

Բ

1

1. Սեփական արտադրություն
Արտադրանքի, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից
հասույթ (առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի)
որից` փոխանակված բարտերով
բնաիրային ձևով տրված աշխատավարձ
Անհատույց տրամադրում
Արտադրանք` օգտագործված կազմակերպության ներսում
Անավարտ արտադրության պաշարների փոփոխություն
Արտադրանքի պաշարների փոփոխություն
Սեփական արտադրության թողարկում
(տող01+տող02+տող03+տող04+տող05)
2. Ոչ սեփական արտադրության ապրանքների իրացում
Վերավաճառքի համար գնված ապրանքների վաճառքից հասույթ
(առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի)
07-րդ տողից` վերավաճառված ապրանքների ձեռքբերման
արժեքը

01
01.1
01.2
02
03
04
05
06

07
07.1

որից`ըստ
հիմնական
գործունեության տեսակի
2

Հումքի, նյութերի, համալրող շինվածքների, վառելիքի և այլ
պաշարների վաճառքից հասույթ (առանց ԱԱՀ և ակցիզային
հարկի), (արտադրանքի արտադրության համար ձեռք բերված և
առանց վերամշակելու վաճառված)
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արժեքը
09.2.1
X
4.Ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռքբերումներ և ծախսումեր
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Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի
2020 թվականի հունվարի 8-ի N 3-Ն որոշման

ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ»
ՁԵՎ N 1-ՏԳ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը սահմանում է «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների
վերաբերյալ» Ձև N 1-ՏԳ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ`
Հաշվետվություն) լրացման կարգը:
2. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ:
3. Հաշվետվությունը ներկայացնում են կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը (այuուհետ`
կազմակերպություններ), որոնք նախապեu տեղեկացվում են:
4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության տարածքային բաժին` հաշվետվությունում նշված պարբերականությամբ և ժամկետներում:
5. Կազմակերպության
տնտեuական
գործունեության
հիմնական
ցուցանիշների
վերաբերյալ
հաշվետվությունում ներառվում են կազմակերպության բոլոր կառուցվածքային uտորաբաժանումների, այդ
թվում` Արցախի Հանրապետության uահմաններից դուրu գտնվող մաuնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների
գործունեության ցուցանիշները:
6. Կազմակերպության փաuտացի գործունեության հիմնական տեuակ է համարվում գործունեության այն
տեuակը, որը հաշվետու ժամանակաշրջանում ավելացված արժեքի ընդհանուր ծավալում փաuտացի ունեցել է
առավել մեծ տեuակարար կշիռ, ընդ որում, առավել մեծ տեuակարար կշռի որոշման համար առաջարկվում է
առաջնորդվել ընդհանուր հաuույթի կամ աշխատողների ընդհանուր թվաքանակի մեջ ունեցած բաժնով և այլ
համանման բնութագրող չափանիշներով:
7. Հաշվետվության լրացման համար հիմք են հանդիսանում հաշվապահական հաշվառումը և
ֆինանսական հաշվետվությունները կարգավորող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված
նորմերը, եթե Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ բան սահմանված չէ:
8. Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց
համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
9. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ խնդիրները կարգավորվում են
Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
10. Հաշվետվությունը կազմված է 9 բաժնից`
1) «Սեփական արտադրություն»,
2) «Ոչ սեփական արտադրության ապրանքների իրացում»,
3) «Այլ եկամուտներ»,
4) «Ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռքբերումներ և ծախսումներ
(առանց
պատվիրատուի հումքի արժեքի)»,
5) «Տեղեկատու»,
6) «Աշխատողների թվաքանակը»,
7) «Սուբսիդիաներ` կապված ընթացիկ գործունեության հետ»,
8) «Պաշարներ և կենսաբանական ակտիվներ»,
9) «Ցուցանիշներ ըստ գործունեության տեսակների (հիմնական և ոչ հիմնական)»:
11. Հաշվետվությունը պետք է ներառի ինչպես հիմնական, այնպես էլ ոչ հիմնական գործունեության
ցուցանիշները:
3. ՍԵՓԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
12. «Արտադրանքի, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ (առանց ԱԱՀ և ակցիզային
հարկի)» տողում (01) ցույց է տրվում կազմակերպության կողմից իրացված արտադրանքի, կատարված
աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների իրացումից ստացվող հասույթը (առանց ավելացված արժեքի
և ակցիզային հարկերի), որից առանձնացվում են «փոխանակված բարտերով» տողը (01.1), որում ցույց են
տրվում կազմակերպության կողմից փոխանակությամբ իրացված արտադրանքի, կատարված աշխատանքների
և մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ տվյալները, որոնց գնահատման համար հիմք են ընդունվում
տվյալ ժամանակահատվածում այլ գնորդներին (սպառողներին) այդ արտադրանքների իրացման միջին գները,
իսկ դրանց բացակայության դեպքում` նախորդ ժամանակահատվածում այլ գնորդներին (սպառողներին) այդ

արտադրանքների իրացման միջին գները, վերջիններիս բացակայության դեպքում` իրացված արտադրանքի
փաստացի կամ նորմատիվային (պլանային) արտադրական ինքնարժեքը և «բնաիրային ձևով տրված
աշխատավարձ» տողը (01.2), որում ցույց են տրվում գործատուի կողմից աշխատողներին աշխատանքի
վարձատրության դիմաց տրվող արտադրանքի, աշխատանքների, ծառայությունների, ներառյալ տվյալ
կազմակերպության արտադրած արտադրանքի, մթերքների, աշխատանքների և ծառայությունների վերաբերյալ
տվյալները, ինչպես նաև վարկերի մարման և վարկերի տոկոսների դիմաց տրամադրված արտադրանքի,
կատարված աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների ծավալները: Ընդ որում, արտադրանքի,
աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթի ճանաչման պահը որոշվում է գործունեության
(գործարքի, փաստի) կատարման պահով` անկախ դրանց դիմաց ստացված վճարումներից (հաշվեգրման
մեթոդով):
13. «Անհատույց տրամադրում» տողում (02) ցույց են տրվում բարեգործական նպատակներով (օգնություն,
նվիրատվություն) կազմակերպություններին, ինչպես նաև քաղաքացիներին տրամադրված արտադրանքի,
աշխատանքների և ծառայությունների վերաբերյալ տվյալները, ընդ որում անհատույց օգնության տրամադրման
դեպքում հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում 12-րդ կետում նշվածը:
14. «Արտադրանք՝ օգտագործված կազմակերպության ներսում» տողում (03) ցույց են տրվում
մասնաճյուղերին, ներկայացչություններին, բաժանմունքներին և կազմակերպության առանձնացված
հաշվեկշիռներ ունեցող այլ ստորաբաժանումներին միջանկյալ օգտագործման համար հատկացված
արտադրանքի վերաբերյալ տվյալները:
15. «Անավարտ արտադրության պաշարների փոփոխություն» (04) և «Արտադրանքի պաշարների
փոփոխություն» (05) տողերում ցույց է տրվում անավարտ արտադրության և արտադրանքի պաշարների
փոփոխությունը (տարվա վերջի մնացորդներից հանած տարվա սկզբի մնացորդները): Նշված պաշարների
փոփոխությունները պետք է գնահատվեն նրանց պահեստավորման պահին գոյություն ունեցող իրացման միջին
գներով:
16. «Սեփական արտադրանքի թողարկում» տողը (06) հավասար է տող 01-ից մինչև 05 տողերի գումարին:
4. ՈՉ ՍԵՓԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄ
17. «Վերավաճառքի համար գնված ապրանքների վաճառքից հասույթ (առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի)»
տողում (07) ցույց է տրվում վերավաճառքի համար գնված ապրանքների վաճառքից հասույթը` առևտրի
շրջանառությունը, իսկ «վերավաճառված ապրանքների ձեռք բերման արժեքը» տողում (07.1) ցույց է տրվում
վերավաճառված ապրանքների ձեռքբերման հետ անմիջականորեն կապված ծախսերը: 07 և 07.1 տողերի 2-րդ
սյունը լրացնում են միայն այն կազմակերպությունները, որոնց հիմնական գործունեությունը ապրանքների
իրացումն է (վաճառքը): Առևտրի գործունեությունը 9-րդ բաժնում` «Ցուցանիշներ ըստ գործունեության
տեսակների (հիմնական և ոչ հիմնական)» դասակարգվում է «Մեծածախ և մանրածախ առևտուր,
ավտոմեքենաների մոտոցիկլների նորոգում» տողում (46.7), բացառությամբ` ա) անշարժ գույքի հետ կապված
գործունեության, բ) Էլեկտրականության, գազի և գոլորշու
և լավորակ օդի մատակարարում, որոնք
դասակարգվում են համապատասխանաբար 46.12 և 46.4 տողերում:
18. «Հումքի, նյութերի, համալրող շինվածքների, վառելիքի և այլ պաշարների վաճառքից հասույթ, (առանց
ԱԱՀ և ակցիզային հարկի) (արտադրանքի արտադրության համար ձեռք բերված և առանց վերամշակելու
վաճառված)» տողում (08) ցույց է տրվում նախկինում արտադրության համար ձեռք բերված, սակայն
հետագայում առանց վերամշակման վաճառված ոչ սեփական արտադրության ապրանքների (hումքի, նյութերի,
համալրող շինվածքների, վառելիքի և այլ պաշարների) վաճառքից ստացված հասույթը, իսկ տողում (08.1) ցույց
է տրվում դրանց մնացորդային արժեքները:
5.ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
19. «Այլ եկամուտներ» տողում (09) ցույց է տրվում կազմակերպությանը պատկանող հիմնական միջոցների
վարձակալությունից ստացվող եկամուտները, բաժնետոմսերի և բաժնեմասերի իրացումից, տույժերի,
տուգանքների և գույքային այլ պատժամիջոցների տեսքով, անվավեր ճանաչված գործարքներից,
վարձակալությունից ստացվող եկամուտները, արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից օգուտներ և
այլն:
20. «Հիմնական միջոցների օտարումից եկամուտներ» (09.1) և «ֆինանսական ակտիվների օտարումից
եկամուտներ» (09.2) տողերում ցույց են տրվում դրանց օտարումից ստացված եկամուտները, իսկ դրանց
համապատասխան հաշվեկշռային արժեքները ցույց են տրվում (09.1.1) և (09.2.1) տողերում:
6. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐ
(ԱՌԱՆՑ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀՈՒՄՔԻ ԱՐԺԵՔԻ)
21. «Վերավաճառքի համար գնված ապրանքներ», «Հումք, նյութեր», «Գնովի կիսապատրաստուկներ,
համալրող շինվածքներ և դետալներ», «Բնական գազ», «Նավթամթերք (բենզին, դիզելային վառելիք և այլն)»,
«Վառելիքի այլ տեսակներ», «Էներգիա» և «Ջուր», «Տարա և տարանյութեր», «Պահեստամասեր», «Շինանյութեր»,
«Գյուղատնտեսական նշանակության նյութեր», «Այլ նյութեր» տողերում (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22) ցույց են տրվում ձեռք բերված ապրանքների վերաբերյալ տվյալները սկզբնական արժեքով, որը ձևավորվում
է նրանց փաստացի ձեռք բերման գներից (անհատույց ստացվածները` ընդունման-հանձնման փաստաթղթերի

տվյալներով և եթե այդ փաստաթղթերում նշված չէ դրանց արժեքը, ապա այն գնահատվում է
կազմակերպությունում առկա համանման նյութերի արժեքով, իսկ դրա բացակայության դեպքում`
փորձաքննության եղանակով որոշված արժեքով) և մինչև պահեստ տեղափոխման, փոխադրման հետ կապված
բոլոր ծախսերից:
22. «Այլ անձանց կողմից կատարված աշխատանքների և ծառայությունների վճարներ, որից՝» տողում (23)
ցույց են տրվում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից կատարված աշխատանքների և
ծառայությունների դիմաց վճարները, որից տող 23.1-23.6-ում ցույց են տրվում առանձին թվարկված
աշխատանքների և ծառայությունների վճարները:
23. «Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված վճարումներ (ներառյալ` խթանող և
փոխհատուցող վճարները, եկամտային հարկը)» տողում (24) ցույց է տրվում ինչպես հիմնական արտադրական
և ոչ արտադրական անձնակազմի, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված
աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և փոխհատուցող վճարները:
Խթանող վճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի
արդյունքների համար պարգևատրումները, մասնագիտական հմտության համար տրվող հավելումները,
երկարամյա ծառայության համար արտադրական աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները
(տվյալ տնտեսությունում մասնագիտության գծով աշխատանքային ստաժի համար հավելավճարները):
Փոխհատուցող վճարներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային
աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ
ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, սպասարկման գոտիների ընդլայնման, Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող
աշխատանքի
պայմաններում
աշխատանքի
համար
աշխատավարձի
նկատմամբ
սահմանված
հավելավճարներն ու լրավճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների
մեջ են ներառվում նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները
(չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը) և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն
ուղղված այլ վճարումները: Այս տողը ներառում է նաև տվյալ ժամանակահատվածի համար հաշվարկված բյուջե
վճարման ենթակա եկամտային հարկի գումարը, որից` «ուսանողական արձակուրդների վճարներ» տողում
(24.1) ցույց են տրվում 24 տողից միայն ուսանողական արձակուրդների համար վճարվող գումարը:
24. «Հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումներ» տողում (25) ցույց է տրվում սեփականության
իրավունքով կազմակերպությանը պատկանող, ինչպես նաև երկարաժամկետ վարձակալված հիմնական
միջոցների ամորտիզացիայի (մաշվածության) գծով ծախսերը, որի մեծությունը որոշվում է` ելնելով դրանց լրիվ
վերականգնման համար օրենսդրությամբ սահմանված ամորտիզացիոն մասհանումների նորմաներից:
25. «Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումներ» տողում (26) ցույց է տրվում
սեփականության իրավունքով կազմակերպությանը պատկանող ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության
գծով ծախսերը, որը պետք է պարբերաբար բաշխվի նրա լավագույն գնահատականի վրա որոշված օգտակար
ծառայության ընթացքում: Ոչ նյութական ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետի որոշման
անհնարինության դեպքում նրա մաշվածության նվազագույն ժամկետը սահմանվում է տասը տարի, սակայն ոչ
ավելի քան կազմակերպության գործունեության ժամկետն է:
26. «Գործուղման ծախսեր» տողում (27) ցույց են տրվում կազմակերպության աշխատողներին
(կազմակերպությունում աշխատանքային պայմանագրով աշխատող ֆիզիկական անձանց) աշխատանքի
մշտական վայրից (քաղաք, գյուղ և այլն) դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու
համար տրվող այն վճարները, որոնք այլ անձանց կողմից կատարված աշխատանքների և ծառայությունների
վճարներում (օր.՝ ուղևորատար տրանսպորտի ծառայության, կացության կազմակերպման և հանրային սննդի)
ներառված չեն, իսկ որից` «օրապահիկի ծախսեր» տողում (27.1) ցույց են տրվում գործուղման ծախսերից
օրապահիկի համար հատկացված վճարները:
27. «Նպաստներ կազմակերպության միջոցների հաշվին» տողում (28) տեղափոխման հետ կապված
աշխատանքից ազատվող աշխատողներին (կազմակերպության լուծարման աշխատողների թվաքանակի,
հաստիքների կրճատման, ինչպես նաև արտադրությունում դժբախտ պատահարների կամ մասնագիտական
հիվանդության հետևանքով աշխատանքից ազատման դեպքում) տրվող ելքի նպաստները:
28. «Բարեգործական նպատակների համար ծախսեր» տողում (29) ցույց են տրվում բարեգործական
նպատակներով հասարակական, կրոնական և բացառապես բարեգործական նպատակներով հիմնված և գործող
այլ կազմակերպություններին տրամադրված արտադրանքի, ապրանքների, կատարված աշխատանքների և
մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ տվյալները, ընդ որում կատարված ծախսերը արտացոլվում են
ինքնարժեքի չափով:
29. «Չփոխհատուցվող հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ» տողում (30) ցույց են տրվում
չփոխհատուցվող հարկերը` առանձնացնելով «բնական պաշարների և ընդերքի օգտագործման դիմաց
վճարներ»-ը 30.1 տողում:
30. «Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեության մասով՝ շահումների վճարում»
տողում (31) ցույց են տրվում շահումների վճարման հետ կապված ծախսերը:
31. «Վերը չթվարկված այլ ձեռքբերումներ և ծախսումներ» տողում (32) ցույց է տրվում վերը չթվարկված այլ
ձեռքբերումները և ծախսումները:
32. «Ընդամենը» տողում (33) ցույց է տրվում տող 10-ից մինչև 32 տողերի հանրագումարը:

7. ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
33. «Այլ ծախսեր» տողում (34) ցույց են տրվում ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարումից ծախսեր,
գործառնական գործունեության հետ կապ չունեցող ծախսերը:
34. «Պատվիրատուի հումքի արժեքը» տողում (35) ցույց է տրվում պատվիրատուի կողմից վերամշակման
համար տրված հումքի արժեքը, որի համար չի վճարվել:
35. «Այլ անձանց կողմից և տնտեսավարման եղանակով կատարված կապիտալ աշխատանքների գծով
ծախսեր» տողում (36) ցույց են տրվում կողմնակի կազմակերպությունների կողմից, ինչպես նաև
տնտեսավարման եղանակով կատարված կապիտալ ծախսերի գումարը, որից առանձնացվում է
տնտեսավարման եղանակով կատարված կապիտալ ծախսերը «իրականացված տնտեսավարման եղանակով»
տողում (36.1): Հիմնական միջոցների վրա կատարված ծախսերը համարվում են կապիտալ ծախսեր, եթե դրանց
արդյունքում վերակառուցման, վերազինման, արդիականացման, հիմնանորոգման կամ ընդլայնման միջոցով
վերափոխվում է հիմնական միջոցների վիճակը և (կամ) տվյալ հիմնական միջոցի վրա հաշվետու տարվա
ընթացքում կատարված ծախսերի մեծությունը գերազանցում է այդ հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքի
(օրենքով սահմանված կարգով իրականացված վերագնահատման դեպքում` վերագնահատված արժեքի) 10
տոկոսը` այդ չափը գերազանցող մասով:
8. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
36. «Աշխատավարձի հաշվարկում ներառված աշխատողների միջին թվաքանակը (մարդ)» տողում (37)
ցույց է տրվում աշխատողների միջին թվաքանակը, որը հաշվարկվում է ամսվա համար յուրաքանչուր օրվա
ցուցակային կազմի աշխատողների թվաքանակի գումարը, ներառյալ տոն (ոչ աշխատանքային) և հանգստյան
օրերը, հաշվետու ամսվա օրացույցային օրերի վրա բաժանելով: Աշխատողների թվաքանակը միջին հաշվով
տարվա համար որոշելու նպատակով` աշխատած բոլոր ամիսների աշխատողների միջին ամսական
թվաքանակի գումարը բաժանվում է 12-ի:
9. ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ` ԿԱՊՎԱԾ ԸՆԹԱՑԻԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
37. «Սուբսիդիաներ բյուջեից» տողում (38) ցույց են տրվում կազմակերպությանը սուբսիդիաների տեսքով
անհատույց տրամադրված պետական աջակցության ծավալը (կազմակերպությունում հատուկ անձնակազմի
(հաշմանդամների) աշխատուժի ընդգրկման և հումքի որոշակի տեսակների օգտագործման համար
տրամադրված սուբսիդիաները, օգտագործված նյութերի գների տարբերության փոխհատուցման, վնասների
ծածկման, թափոնները և երկրորդային նյութական արժեքները կազմակերպության կողմից լրացուցիչ
վերամշակման ժամանակ շրջակա միջավայրի աղտոտման նվազեցման համար տրամադրված սուբսիդիաները
և այլն):
10. ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
38. «Պաշարներ և կենսաբանական ակտիվներ, ընդամենը» տողում (39) ցույց է տրվում
կազմակերպությանը պատկանող (այդ թվում` ճանապարհին և վերամշակման մեջ գտնվող) ապրանքների,
նյութերի և օժանդակ միջոցների, արագամաշ առարկաների, անավարտ արտադրության, պատրաստի
արտադրանքի և այլ պաշարների մնացորդների հանրագումարը: Պաշարները պետք է չափվեն ինքնարժեքից և
իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով:
39. «Նյութեր» տողում (40) ցույց է տրվում հումքի և նյութերի (40.1), գնովի կիսապատրաստուկների,
համալրող շինվածքների և դետալների (40.2), վառելիքի (40.3), տարա և տարանյութերի (40.4), պահեստամասերի
(40.5), շինանյութերի (40.6), գյուղատնտեսական նշանակության նյութերի (40.7), վերամշակման հանձնված
նյութերի (40.8) և այլ նյութերի (40.9) մնացորդների հանրագումարը:
40. «Սպառվող կենսաբանական ակտիվներ» տողում (41) ցույց է տրվում գյուղատնտեսական
գործունեությունից ստացված սպառվող կենսաբանական ակտիվների մնացորդների հանրագումարը:
41. «Անավարտ արտադրություն» տողում (42) ցույց է տրվում կազմակերպության հիմնական
գործունեության արդյունքում անավարտ արտադրանքի, աշխատանքների, ծառայությունների, ինչպես նաև
անավարտ օժանդակ արտադրության մնացորդների հանրագումարը:
42. «Արտադրանք» տողում (43) ցույց է տրվում կազմակերպության պատրաստի արտադրանքի և
սեփական արտադրության կիսապատրաստուկների մնացորդների հանրագումարը:
43. «Ապրանքներ» տողում (44) ցույց են տրվում կազմակերպության կողմից վաճառքի համար ձեռք բերված
(ստացված) ապրանքների մնացորդների հանրագումարը: Ձեռք բերված (ստացված) ապրանքներն
արտացոլվում են սկզբնական արժեքով:
44. «Այլ պաշարներ» տողում (45) ցույց է տրվում կազմակերպության փոքրարժեք և արագամաշ
առարկաների մնացորդային արժեքը, այլ անավարտ արտադրության մնացորդների հանրագումարը, գալիք
ժամանակաշրջանի ծախսերի մնացորդը, ապրանքների առևտրային հավելագների մնացորդը, շրջանառության
ծախսերի մնացորդը և առաքված այն արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների ու ծառայությունների

փաստացի կամ նորմատիվային (պլանային) ինքնարժեքը, որոնց տնօրինման, օգտագործման իրավունքի և
պատահական կորստի ռիսկը գնորդին (պատվիրատուին) չի փոխանցվել:

11. ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ ԸՍՏ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
(հիմնական և ոչ հիմնական)
45. Իններորդ բաժնի 46.1-46.19 տողերի 1-ին սյունակում ցույց է տրվում հիմնական և ոչ հիմնական
գործունեության արդյունք հանդիսացող արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
թողարկման ծավալներն ըստ «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» (ՏԳՏԴ) – բաժինների
(առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի), իսկ 2-9-րդ սյունակներում ցույց է տրվում այդ տեղեկատվության շրջանային
բաշխվածությունը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի հունվարի 8-ի
«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՁԵՎ N 1-ՏԳ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ
ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի
N 50-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 4-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե»
կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների
վերաբերյալ›› Ձև N 1-ՏԳ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն
հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների
վերաբերյալ›› Ձև N 1-ՏԳ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման
հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2015 թվականի մարտի 19-ի ««Կազմակերպության
տնտեսական
գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ» Ձև 1-ՏԳ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» N 50-Ն
որոշումը:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հունվարի 8
ք. Ստեփանակերտ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 4-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-ՏԳ
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20 թ. հունվար-դեկտեմբեր
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող
փետրվարի 1-ը:
Ներկայացնում է
(անվանումը և կազմակերպա-իրավական ձևը)

Գտնվելու վայրը

(գործունեության իրականացման հասցեն)

(փոստային դասիչ)

Լրացվում
է ԱՀ ԱՎԾ
կողմից

Շրջանը
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի ծածկագիրը
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը
Նույնականացման (ինդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
Հեռախոսահամար(ներ)
Էլեկտրոնային փոստ

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
«Պետական վիճակագրության մասին» ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական
տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝
օրենքով սահմանված կարգով:

հազար ՀՀ դրամ (ամբողջ թվերով)
Ցուցանիշ
Ա
1. Սեփական արտադրություն
Արտադրանքի, աշխատանքների, ծառայությունների
իրացումից հասույթ (առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի)
որից` փոխանակված բարտերով
բնաիրային ձևով տրված աշխատավարձ
Անհատույց տրամադրում
Արտադրանք` օգտագործված կազմակերպության
ներսում
Անավարտ արտադրության պաշարների փոփոխություն
Արտադրանքի պաշարների փոփոխություն
Սեփական արտադրության թողարկում
(տող01+տող02+տող03+տող04+տող05)
2. Ոչ սեփական արտադրության ապրանքների իրացում
Վերավաճառքի համար գնված ապրանքների վաճառքից
հասույթ (առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի)
07-րդ տողից` վերավաճառված ապրանքների
ձեռքբերման արժեքը
Հումքի, նյութերի, համալրող շինվածքների, վառելիքի և
այլ պաշարների վաճառքից հասույթ (առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի), (արտադրանքի արտադրության համար

որից`ըստ
Ընդամենը
Տողի
հիմնական
հաշվետու
համարը
գործունեութտարում
յան տեսակի
Բ
1
2

01
01.1
01.2
02
03
04
05
06

07
07.1

08

X

ձեռք բերված և առանց վերամշակելու վաճառված)
08–րդ տողից` վաճառված պաշարների ձեռքբերման
արժեքը
3.Այլ եկամուտներ
Այլ եկամուտներ, ընդամենը
որից` հիմնական միջոցների օտարումից եկամուտներ
09.1-րդ տողից` հիմնական միջոցների հաշվեկշռային
արժեքը

08.1

X
X

09
09.1

X

09.1.1

X

ֆինանսական ակտիվների օտարումից եկամուտներ
09.2
X
09.2-րդ տողից` ֆինանսական ակտիվների
հաշվեկշռային արժեքը
09.2.1
X
4.Ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռքբերումներ և ծախսումեր (առանց
պատվիրատուի հումքի արժեքի)
Ձեռքբերումներ
Վերավաճառքի համար գնված ապրանքներ
10
Հումք և նյութեր
11
Գնովի կիսապատրաստուկներ, համալրող շինվածքներ և
դետալներ
12
Բնական գազ
13
Նավթամթերք (բենզին, դիզելային վառելիք և այլն)
14
Վառելիքի այլ տեսակներ
15
Էներգիա
16
Ջուր
17
Տարա և տարանյութեր
18
Պահեստամասեր
19
Շինանյութեր
20
Գյուղատնտեսական նշանակության նյութեր
21
Այլ նյութեր
22
Այլ անձանց կողմից կատարված աշխատանքների և
ծառայությունների վճարներ, այդ թվում
23
վարձակալական ծառայության, որից`
23.1
շենքերի և շինությունների համար
23.1.1
հողի համար
23.1.2
մեքենաների և սարքավորումների համար
23.1.3
շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգման
23.2
մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման
23.3
բեռների փոխադրման
23.4
ուղևորատար տրանսպորտի
23.5
տեղեկատվական ծառայության
23.6
կապի ծառայության
23.7
փոստային և սուրհանդակային
23.8
կացության կազմակերպման և հանրային սննդի
23.9
անվտանգության ապահովման ծառայության
23.10
գովազդի
23.11
հետազոտությունների և մշակումների
23.12
աուդիտորական , դատական, իրավաբանական,
խորհրդատվական և մասնագիտական այլ
ծառայությունների
23.13
կենցաղային և արտադրական թափոնների հեռացում
23.14
կրթական
23.15
մշակութային
23.16
առողջապահական
23.17
բանկային ծառայությունների
23.18
ապահովագրական ծառայությունների
23.19
որից` գույքի ապահովագրության
23.19.1
վարկերի տոկոսների
23.20
փոխառությունների տոկոսների
23.21
ֆինանսական վարձակալության գծով տոկոսների
23.22
այլ ծառայությունների
23.23
Ծախսումներ
Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված
վճարումներ (ներառյալ` խթանող և փոխհատուցող
վճարները, եկամտային հարկը)
որից` ուսանողական արձակուրդների վճարներ
Հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումներ
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն
մասհանումներ

24
24.1
25
26

Գործուղման ծախսեր
որից` օրապահիկի ծախսեր
Նպաստներ կազմակերպության միջոցների հաշվին
Բարեգործական նպատակների համար ծախսեր
Չփոխհատուցվող հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր
վճարներ
որից՝ բնական պաշարների և ընդերքի օգտագործման
դիմաց վճարներ
Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված
գործունեության մասով՝ շահումների վճարում
Վերը չթվարկված այլ ձեռքբերումներ և ծախսումներ
Ընդամենը (տող 10+տող 11+տող12+տող13+տող14+տող15
+ տող16+ տող17+տող18+ տող19+ տող20+տող21+ տող22
+տող23+տող24+ տող25+ տող26+ տող27+տող28+ տող29
+տող30+տող31+տող32)
5. Տեղեկատու
Այլ ծախսեր
Պատվիրատուի հումքի արժեքը
Այլ անձանց կողմից և տնտեսավարման եղանակով
կատարված կապիտալ աշխատանքների գծով ծախսեր
որից` իրականացված տնտեսավարման եղանակով
Հողերի բարելավման (ռեկուլտիվացիայի) գծով
մասհանում
Ոչ ընթացիկ ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում
Հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված
ծախսեր
որից` իրականացված կազմակերպության ներսում
Կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման
ծախսեր (ներառյալ` կրթաթոշակները)
Սոցիալական զարգացման ծախսեր
որից` սոցիալ - մշակույթային օբյեկտների
շինարարության ծախսեր

27
27.1
28
29
30
30.1
31
32

33
34
35
36
36.1
37
38
39
39.1
40
41
41.1

օբյեկտների պահպանման ծախսեր
41.2
որից` կրթական
41.2.1
առողջապահություն, սոցիալական ծառայությունների
41.2.2
մշակույթի, զվարճությունների և հանգստի
41.2.3
6. Աշխատողների թվաքանակը
Աշխատավարձի հաշվարկում ներառված
աշխատողների միջին թվաքանակը (մարդ)
42
7. Սուբսիդիաներ և հարկեր` կապված ընթացիկ գործունեության հետ
Սուբսիդիաներ բյուջեից
(տող43.1+տող43.2+տող43.3+տող43.4), այդ թվում`
43
սուբսիդիաներ, կապված աշխատանքային և բնական
պաշարների օգտագործման հետ, հումք և այլն
43.1
գների տարբերության փոխհատուցում
43.2
պետական դոտացիա
43.3
այլ սուբսիդիաներ (բացի կապիտալ ներդրումների
սուբսիդիաներից)
43.4
Հարկեր (բյուջե վճարման ենթակա և բյուջեից
վերադարձման ենթակա հաշվարկված հարկերի
գումարը) (տող 44.1+ տող44.2+ տող44.3+ տող44.4+
տող44.5+տող 44.6+տող 44.7+տող 44.8), այդ թվում`
44
ավելացված արժեքի հարկ
44.1
ակցիզային հարկ
44.2
եկամտային հարկ
44.3
շահութահարկ
44.4
գույքահարկ
44.5
հողի հարկ
44.6
հաստատագրված վճար
44.7
այլ հարկեր
44.8
8. Պաշարներ և կենսաբանական ակտիվներ
հազար ՀՀ դրամ (ամբողջ թվերով)
Ցուցանիշ

Տողի
համարը

Ա

Բ

Պաշարներ և կենաբանական ակտիվներ, ընդամենը
(տող46+տող47+տող48+տող49+տող50+տող51), այդ
թվում`
Նյութեր(տող46.1+տող46.2+տող46.3+տող46.4+տող46.5+

45
46

Տարվա
Տարվա վերջի
սկզբի
դրությամբ
դրությամբ
1
2

տող46.6+տող46.7+տող46.8+տող46.9), այդ թվում`
հումք և նյութեր
գնովի կիսապատրաստուկներ, համալրող շինվածքներ և
դետալներ
վառելիք
տարա և տարանյութեր
պահեստամասեր
շինանյութեր
գյուղատնտեսական նշանակության նյութեր
վերամշակման հանձնված նյութեր
այլ նյութեր
Սպառվող կենսաբանական ակտիվներ
Անավարտ արտադրություն
Արտադրանք
Ապրանքներ
Այլ պաշարներ
9. Ցուցանիշներ ըստ գործունեության տեսակների
(հիմնական և ոչ հիմնական)

A

B
C
D

E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

Գյուղատնտեսություն,
անտառային տնտեսություն և
ձկնորսություն
Հանքագործական
արդյունաբերություն և
բացահանքերի շահագործում
Մշակող արդյունաբերություն
Էլեկտրականության, գազի,
գոլորշու և լավորակ օդի
մատակարարում
Ջրամատակարարում,
կոյուղի, թափոնների
կառավարում և վերամշակում
Շինարարություն
Մեծածախ և մանրածախ
առևտուր, ավտոմեքենաների
մոտոցիկլների նորոգում
Փոխադրումներ և
պահեստային տնտեսություն
Կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

48
49
50
51
հազար ՀՀ դրամ (ամբողջ թվերով)

52.1

52.2
52.3

52.4

52.5
52.6

52.7
52.8
52.9

Տեղեկատվություն և կապ
Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն
Անշարժ գույքի հետ կապված
գործունեություն
Մասնագիտական, գիտական և
տեխնիկական գործունեություն
Վարչարարական և օժանդակ
գործունեություն
Պետական կառավարում և
պաշտպանություն, պարտադիր
սոցիալական ապահովություն

52.10

Կրթություն
Առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում
Մշակույթ, զվարճություններ և

52.16

52.11
52.12
52.13
52.14

52.15

52.17
52.18

Հադրութ

Մարտակերտ

Մարտունի

Շահումյան

Շուշի

Քաշաթաղ

Բ
52

Ասկերան

Թողարկված արտադրանքի ապրանքների,
աշխատանքների և ծառայությունների ծավալը (առանց
ԱԱՀ և ակցիզային հարկի)
որից՝ ըստ շրջանների
ք.Ստեփանակերտ

Ա
Ընդամենը

46.2
46.3
46.4
46.5
46.6
46.7
46.8
46.9
47

Ընդամենը

Գործունեության տեսակներն ըստ
ՏԳՏԴ-ի բաժինների

46.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S

Ղեկավար

հանգիստ
Սպասարկման այլ
ծառայություններ

52.19

________________________________________
(ազգանուն, անուն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)
________________________________
(ազգանուն, անուն)

________________________
(ստորագրություն)

_______________________
(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի
2020 թվականի հունվարի 8-ի N 4-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ»
ՁԵՎ N 1-ՏԳ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը սահմանում է «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների
վերաբերյալ» Ձև N 1-ՏԳ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` Հաշվետվություն)
լրացման կարգը:
2. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ:
3. Հաշվետվությունը ներկայացնում են կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը (այuուհետ`
կազմակերպություններ), որոնք նախապեu տեղեկացվում են:
4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության
տարածքային բաժին` հաշվետվությունում նշված պարբերականությամբ և ժամկետներում:
5. Կազմակերպության տնտեuական գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ
հաշվետվությունում ներառվում են կազմակերպության բոլոր կառուցվածքային uտորաբաժանումների, այդ
թվում` Արցախի Հանրապետության uահմաններից դուրu գտնվող մաuնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների
գործունեության ցուցանիշները:
6. Կազմակերպության փաuտացի գործունեության հիմնական տեuակ է համարվում գործունեության այն
տեuակը, որը հաշվետու ժամանակաշրջանում ավելացված արժեքի ընդհանուր ծավալում փաuտացի ունեցել է
առավել մեծ տեuակարար կշիռ, ընդ որում, առավել մեծ տեuակարար կշռի որոշման համար առաջարկվում է
առաջնորդվել ընդհանուր հաuույթի կամ աշխատողների ընդհանուր թվաքանակի մեջ ունեցած բաժնով և այլ
համանման բնութագրող չափանիշներով:
7. Հաշվետվության լրացման համար հիմք են հանդիսանում հաշվապահական հաշվառումը և
ֆինանսական հաշվետվությունները կարգավորող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված
նորմերը, եթե Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ բան սահմանված չէ:
8. Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց
համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:
9. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ խնդիրները կարգավորվում են
Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
10. Հաշվետվությունը կազմված է 9 բաժնից`
1) «Սեփական արտադրություն»,
2) «Ոչ սեփական արտադրության ապրանքների իրացում»,
3) «Այլ եկամուտներ»,
4) «Ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռքբերումներ և ծախսումներ
(առանց
պատվիրատուի հումքի արժեքի)»,
5) «Տեղեկատու»,
6) «Աշխատողների թվաքանակը»,
7) «Սուբսիդիաներ և հարկեր կապված ընթացիկ գործունեության հետ»,
8) «Պաշարներ և կենսաբանական ակտիվներ»,
9) «Ցուցանիշներ ըստ գործունեության տեսակների (հիմնական և ոչ հիմնական)»:
11. Հաշվետվությունը պետք է ներառի ինչպես հիմնական, այնպես էլ ոչ հիմնական գործունեության
ցուցանիշները:
3. ՍԵՓԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
12. «Արտադրանքի, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ (առանց ԱԱՀ և ակցիզային
հարկի)» տողում (01) ցույց է տրվում կազմակերպության կողմից իրացված արտադրանքի, կատարված
աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների իրացումից ստացվող հասույթը (առանց ավելացված արժեքի
և ակցիզային հարկերի), որից առանձնացվում են «փոխանակված բարտերով» տողը (01.1), որում ցույց են
տրվում կազմակերպության կողմից փոխանակությամբ իրացված արտադրանքի, կատարված աշխատանքների
և մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ տվյալները, որոնց գնահատման համար հիմք են ընդունվում
տվյալ ժամանակահատվածում այլ գնորդներին (սպառողներին) այդ արտադրանքների իրացման միջին գները,

իսկ դրանց բացակայության դեպքում` նախորդ ժամանակահատվածում այլ գնորդներին (սպառողներին) այդ
արտադրանքների իրացման միջին գները, վերջիններիս բացակայության դեպքում` իրացված արտադրանքի
փաստացի կամ նորմատիվային (պլանային) արտադրական ինքնարժեքը և «բնաիրային ձևով տրված
աշխատավարձ» տողը (01.2), որում ցույց են տրվում գործատուի կողմից աշխատողներին աշխատանքի
վարձատրության դիմաց տրվող արտադրանքի, աշխատանքների, ծառայությունների, ներառյալ տվյալ
կազմակերպության արտադրած արտադրանքի, մթերքների, աշխատանքների և ծառայությունների վերաբերյալ
տվյալները, ինչպես նաև վարկերի մարման և վարկերի տոկոսների դիմաց տրամադրված արտադրանքի,
կատարված աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների ծավալները: Ընդ որում, արտադրանքի,
աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթի ճանաչման պահը որոշվում է գործունեության
(գործարքի, փաստի) կատարման պահով` անկախ դրանց դիմաց ստացված վճարումներից (հաշվեգրման
մեթոդով):
13. «Անհատույց տրամադրում» տողում (02) ցույց են տրվում բարեգործական նպատակներով (օգնություն,
նվիրատվություն) կազմակերպություններին, ինչպես նաև քաղաքացիներին տրամադրված արտադրանքի,
աշխատանքների և ծառայությունների վերաբերյալ տվյալները, ընդ որում անհատույց օգնության տրամադրման
դեպքում հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում 12-րդ կետում նշվածը:
14. «Արտադրանք՝ օգտագործված կազմակերպության ներսում» տողում (03) ցույց են տրվում
մասնաճյուղերին, ներկայացչություններին, բաժանմունքներին և կազմակերպության առանձնացված
հաշվեկշիռներ ունեցող այլ ստորաբաժանումներին միջանկյալ օգտագործման համար հատկացված
արտադրանքի վերաբերյալ տվյալները:
15. «Անավարտ արտադրության պաշարների փոփոխություն» (04) և «Արտադրանքի պաշարների
փոփոխություն» (05) տողերում ցույց է տրվում անավարտ արտադրության և արտադրանքի պաշարների
փոփոխությունը (տարվա վերջի մնացորդներից հանած տարվա սկզբի մնացորդները): Նշված պաշարների
փոփոխությունները պետք է գնահատվեն նրանց պահեստավորման պահին գոյություն ունեցող իրացման միջին
գներով:
16. «Սեփական արտադրանքի թողարկում» տողը (06) հավասար է տող 01-ից մինչև 05 տողերի գումարին:
4. ՈՉ ՍԵՓԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄ
17. «Վերավաճառքի համար գնված ապրանքների վաճառքից հասույթ (առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի)»
տողում (07) ցույց է տրվում վերավաճառքի համար գնված ապրանքների վաճառքից հասույթը` առևտրի
շրջանառությունը, իսկ «վերավաճառված ապրանքների ձեռք բերման արժեքը» տողում (07.1) ցույց է տրվում
վերավաճառված ապրանքների ձեռքբերման հետ անմիջականորեն կապված ծախսերը: 07 և 07.1 տողերի 2-րդ
սյունը լրացնում են միայն այն կազմակերպությունները, որոնց հիմնական գործունեությունը ապրանքների
իրացումն է (վաճառքը): Առևտրի գործունեությունը 9-րդ բաժնում` «Ցուցանիշներ ըստ գործունեության
տեսակների (հիմնական և ոչ հիմնական)» դասակարգվում է «Մեծածախ և մանրածախ առևտուր,
ավտոմեքենաների մոտոցիկլների նորոգում» տողում (52.7), բացառությամբ` ա) անշարժ գույքի հետ կապված
գործունեության, բ) Էլեկտրականության, գազի և գոլորշու
և լավորակ օդի մատակարարում, որոնք
դասակարգվում են համապատասխանաբար 52.12 և 52.4 տողերում:
18. «Հումքի, նյութերի, համալրող շինվածքների, վառելիքի և այլ պաշարների վաճառքից հասույթ, (առանց
ԱԱՀ և ակցիզային հարկի) (արտադրանքի արտադրության համար ձեռք բերված և առանց վերամշակելու
վաճառված)» տողում (08) ցույց է տրվում նախկինում արտադրության համար ձեռք բերված, սակայն
հետագայում առանց վերամշակման վաճառված ոչ սեփական արտադրության ապրանքների (hումքի, նյութերի,
համալրող շինվածքների, վառելիքի և այլ պաշարների) վաճառքից ստացված հասույթը, իսկ տողում (08.1) ցույց
է տրվում դրանց մնացորդային արժեքները:
5.

ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

19. «Այլ եկամուտներ» տողում (09) ցույց է տրվում կազմակերպությանը պատկանող հիմնական միջոցների
վարձակալությունից ստացվող եկամուտները, բաժնետոմսերի և բաժնեմասերի իրացումից, տույժերի,
տուգանքների և գույքային այլ պատժամիջոցների տեսքով, անվավեր ճանաչված գործարքներից,
վարձակալությունից ստացվող եկամուտները, արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից օգուտներ և
այլն:
20. «Հիմնական միջոցների օտարումից եկամուտներ» (09.1) և «ֆինանսական ակտիվների օտարումից
եկամուտներ» (09.2) տողերում ցույց են տրվում դրանց օտարումից ստացված եկամուտները, իսկ դրանց
համապատասխան հաշվեկշռային արժեքները ցույց են տրվում (09.1.1) և (09.2.1) տողերում:

6. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐ
(ԱՌԱՆՑ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀՈՒՄՔԻ ԱՐԺԵՔԻ)
21. «Վերավաճառքի համար գնված ապրանքներ», «Հումք, նյութեր», «Գնովի կիսապատրաստուկներ,
համալրող շինվածքներ և դետալներ», «Բնական գազ», «Նավթամթերք (բենզին, դիզելային վառելիք և այլն)»,
«Վառելիքի այլ տեսակներ», «Էներգիա» և «Ջուր», «Տարա և տարանյութեր», «Պահեստամասեր», «Շինանյութեր»,
«Գյուղատնտեսական նշանակության նյութեր», «Այլ նյութեր» տողերում (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22) ցույց են տրվում ձեռք բերված ապրանքների վերաբերյալ տվյալները սկզբնական արժեքով, որը ձևավորվում
է նրանց փաստացի ձեռք բերման գներից (անհատույց ստացվածները` ընդունման-հանձնման փաստաթղթերի
տվյալներով և եթե այդ փաստաթղթերում նշված չէ դրանց արժեքը, ապա այն գնահատվում է
կազմակերպությունում առկա համանման նյութերի արժեքով, իսկ դրա բացակայության դեպքում`
փորձաքննության եղանակով որոշված արժեքով) և մինչև պահեստ տեղափոխման, փոխադրման հետ կապված
բոլոր ծախսերից:
22. «Այլ անձանց կողմից կատարված աշխատանքների և ծառայությունների վճարներ, այդ թվում՝» տողում
(23) ցույց են տրվում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից կատարված աշխատանքների և
ծառայությունների դիմաց վճարները, որից տող 23.1-23.23-ում ցույց են տրվում առանձին թվարկված
աշխատանքների և ծառայությունների վճարները:
23. «Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված վճարումներ (ներառյալ` խթանող և
փոխհատուցող վճարները, եկամտային հարկը)» տողում (24) ցույց է տրվում ինչպես հիմնական արտադրական
և ոչ արտադրական անձնակազմի, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված
աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և փոխհատուցող վճարները:
Խթանող վճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի
արդյունքների համար պարգևատրումները, մասնագիտական հմտության համար տրվող հավելումները,
երկարամյա ծառայության համար արտադրական աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները
(տվյալ տնտեսությունում մասնագիտության գծով աշխատանքային ստաժի համար հավելավճարները):
Փոխհատուցող վճարներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային
աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ
ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, սպասարկման գոտիների ընդլայնման, Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող
աշխատանքի
պայմաններում
աշխատանքի
համար
աշխատավարձի
նկատմամբ
սահմանված
հավելավճարներն ու լրավճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների
մեջ են ներառվում նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները
(չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը) և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն
ուղղված այլ վճարումները: Այս տողը ներառում է նաև տվյալ ժամանակահատվածի համար հաշվարկված բյուջե
վճարման ենթակա եկամտային հարկի գումարը, որից` «ուսանողական արձակուրդների վճարներ» տողում
(24.1) ցույց են տրվում 24 տողից միայն ուսանողական արձակուրդների համար վճարվող գումարը:
24. «Հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումներ» տողում (25) ցույց է տրվում սեփականության
իրավունքով կազմակերպությանը պատկանող, ինչպես նաև երկարաժամկետ վարձակալված հիմնական
միջոցների ամորտիզացիայի (մաշվածության) գծով ծախսերը, որի մեծությունը որոշվում է` ելնելով դրանց լրիվ
վերականգնման համար օրենսդրությամբ սահմանված ամորտիզացիոն մասհանումների նորմաներից:
25. «Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումներ» տողում (26) ցույց է տրվում
սեփականության իրավունքով կազմակերպությանը պատկանող ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության
գծով ծախսերը, որը պետք է պարբերաբար բաշխվի նրա լավագույն գնահատականի վրա որոշված օգտակար
ծառայության ընթացքում: Ոչ նյութական ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետի որոշման
անհնարինության դեպքում նրա մաշվածության նվազագույն ժամկետը սահմանվում է տասը տարի, սակայն ոչ
ավելի քան կազմակերպության գործունեության ժամկետն է:
26.
«Գործուղման ծախսեր» տողում (27) ցույց են տրվում կազմակերպության աշխատողներին
(կազմակերպությունում աշխատանքային պայմանագրով աշխատող ֆիզիկական անձանց) աշխատանքի
մշտական վայրից (քաղաք, գյուղ և այլն) դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու
համար տրվող այն վճարները, որոնք այլ անձանց կողմից կատարված աշխատանքների և ծառայությունների
վճարներում (օր.՝ ուղևորատար տրանսպորտի ծառայության, կացության կազմակերպման և հանրային սննդի)
ներառված չեն, իսկ որից` «օրապահիկի ծախսեր» տողում (27.1) ցույց են տրվում գործուղման ծախսերից
օրապահիկի համար հատկացված վճարները:
27. «Նպաստներ կազմակերպության միջոցների հաշվին» տողում (28) տեղափոխման հետ կապված
աշխատանքից ազատվող աշխատողներին (կազմակերպության լուծարման աշխատողների թվաքանակի,
հաստիքների կրճատման, ինչպես նաև արտադրությունում դժբախտ պատահարների կամ մասնագիտական
հիվանդության հետևանքով աշխատանքից ազատման դեպքում) տրվող ելքի նպաստները:
28. «Բարեգործական նպատակների համար ծախսեր» տողում (29) ցույց են տրվում բարեգործական
նպատակներով հասարակական, կրոնական և բացառապես բարեգործական նպատակներով հիմնված և գործող
այլ կազմակերպություններին տրամադրված արտադրանքի, ապրանքների, կատարված աշխատանքների և
մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ տվյալները, ընդ որում կատարված ծախսերը արտացոլվում են
ինքնարժեքի չափով:
29. «Չփոխհատուցվող հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ» տողում (30) ցույց են տրվում
չփոխհատուցվող հարկերը` առանձնացնելով «բնական պաշարների և ընդերքի օգտագործման դիմաց
վճարներ»-ը 30.1 տողում:
30. «Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեության մասով՝ շահումների վճարում»
տողում (31) ցույց են տրվում շահումների վճարման հետ կապված ծախսերը:
31. «Վերը չթվարկված այլ ձեռքբերումներ և ծախսումներ» տողում (32) ցույց է տրվում վերը չթվարկված այլ
ձեռքբերումները և ծախսումները:
32. «Ընդամենը» տողում (33) ցույց է տրվում տող 10-ից մինչև 32 տողերի հանրագումարը:

7. ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
33. «Այլ ծախսեր» տողում (34) ցույց են տրվում ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարումից ծախսեր,
գործառնական գործունեության հետ կապ չունեցող ծախսերը:
34. «Պատվիրատուի հումքի արժեքը» տողում (35) ցույց է տրվում պատվիրատուի կողմից վերամշակման
համար տրված հումքի արժեքը, որի համար չի վճարվել:
35. «Այլ անձանց կողմից և տնտեսավարման եղանակով կատարված կապիտալ աշխատանքների գծով
ծախսեր» տողում (36) ցույց են տրվում կողմնակի կազմակերպությունների կողմից, ինչպես նաև
տնտեսավարման եղանակով կատարված կապիտալ ծախսերի գումարը, որից առանձնացվում է
տնտեսավարման եղանակով կատարված կապիտալ ծախսերը «իրականացված տնտեսավարման եղանակով»
տողում (36.1): Հիմնական միջոցների վրա կատարված ծախսերը համարվում են կապիտալ ծախսեր, եթե դրանց
արդյունքում վերակառուցման, վերազինման, արդիականացման, հիմնանորոգման կամ ընդլայնման միջոցով
վերափոխվում է հիմնական միջոցների վիճակը և (կամ) տվյալ հիմնական միջոցի վրա հաշվետու տարվա
ընթացքում կատարված ծախսերի մեծությունը գերազանցում է այդ հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքի
(օրենքով սահմանված կարգով իրականացված վերագնահատման դեպքում` վերագնահատված արժեքի) 10
տոկոսը` այդ չափը գերազանցող մասով:
36. «Հողերի բարելավման (ռեկուլտիվացիայի) գծով մասհանում» տողում (37) ցույց է տրվում այդ
նպատակով իրականացված ծախսերը:
37. «Ոչ ընթացիկ ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում» տողում (38) ցույց են տրվում ոչ նյութական
ակտիվների ձեռք բերման ծախսերը (ֆիրմային անուններ, հրապարակումների անուններ, համակարգչային
ծրագրեր, հեղինակային իրավունքներ և այլն):
38. «Հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված ծախսեր» տողում (39) ցույց են տրվում այլ
կազմակերպությունների
կողմից
կատարված
և
կազմակերպության
ներսում
իրականացված
հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված ծախսերը: Հետազոտություններ և մշակումները
ներառում են երեք տեսակի գիտական հետազոտություններ` 1) հիմնարար հետազոտություններ`
փորձարարական կամ տեսական աշխատանքներ, որոնք ի սկզբանե ուղղված են երևույթների և դիտման
ենթակա ակներև փաստերի հիմքում ընկած հիմնարար օրենքների վերաբերյալ նոր գիտելիքների ձեռք
բերմանը, ոչ դրանց անմիջական կիրառման կամ օգտագործման նպատակով, 2) կիրառական
հետազոտություններ` ինքնօրինակ հետազոտություններ, որոնք ի սկզբանե ուղղված են նոր գիտելիքների ձեռք
բերմանը, անմիջական գործնական նպատակի իրագործման կամ խնդիրների լուծման համար, 3)
փորձարարական մշակումներ` հետազոտությունների արդյունքում կամ գործնական փորձից ստացված
գիտելիքների հիման վրա համակարգված աշխատանքներ, որոնք ուղղված են նոր նյութերի,
արտադրատեսակների, սարքավորանքի ստեղծմանը, նոր տեխնոլոգիական գործընթացների, համակարգերի,
ծառայությունների ներդրմանը կամ արդեն մշակված ու ներդրված նմուշների կատարելագործմանը: Այստեղ չեն
ներառվում շուկայի իրավիճակի հետազոտությունները:
39. «Կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման ծախսեր (նեռառյալ` կրթաթոշակները)» տողում (40)
ցույց են տրվում
կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման համար
ծախսերը` ներառյալ
կրթաթոշակների հետ կապված ծախսերը: Կադրերի վերապարտաստման ծախսեր են համարվում
արտադրական նոր գործընթացների և ընթացակարգերի յուրացման, աշխատանքի արդյունավետության
բարձրացմանն ուղղված այլ եղանակների և մեթոդների ներդրման նպատակով որակավորման հատուկ
դասընթացներին աշխատողների մասնակցության համար կազմակերպության կողմից կատարած ծախսերը
(դասընթացի արժեքը):
40. «Սոցիալական զարգացման ծախսեր» տողում (41) ցույց են տրվում սոցիալ-մշակութային օբյեկտների
շինարարության (41.1) և դրանց պահպանման (41.2) վրա կատարված ծախսերը, որից առանձնացվում է
կրթական (տող 41.2.1), առողջապահությանը, սոցիալական ծառայությունների (տող 41.2.2), մշակույթի,
զվարճությունների և հանգստի (տող 41.2.3) վրա կատարված ծախսերը:

8. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
41. «Աշխատավարձի հաշվարկում ներառված աշխատողների միջին թվաքանակը (մարդ)» տողում (42)
ցույց է տրվում աշխատողների միջին թվաքանակը, որը հաշվարկվում է ամսվա համար յուրաքանչուր օրվա
ցուցակային կազմի աշխատողների թվաքանակի գումարը, ներառյալ տոն (ոչ աշխատանքային) և հանգստյան
օրերը, հաշվետու ամսվա օրացույցային օրերի վրա բաժանելով: Աշխատողների թվաքանակը միջին հաշվով
տարվա համար որոշելու նպատակով` աշխատած բոլոր ամիսների աշխատողների միջին ամսական
թվաքանակի գումարը բաժանվում է 12-ի:
9. ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ԵՎ ՀԱՐԿԵՐ` ԿԱՊՎԱԾ ԸՆԹԱՑԻԿ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
42. «Սուբսիդիաներ բյուջեից» տողում (43) ցույց են տրվում կազմակերպությանը սուբսիդիաների տեսքով
անհատույց տրամադրված պետական աջակցության ծավալը (տող 43.1-43.4), որից` ցույց են տրվում
կազմակերպությունում հատուկ անձնակազմի (հաշմանդամների) աշխատուժի ընդգրկման և հումքի որոշակի

տեսակների օգտագործման համար տրամադրված սուբսիդիաները, օգտագործված նյութերի գների
տարբերության փոխհատուցման, վնասների ծածկման, թափոնները և երկրորդային նյութական արժեքները
կազմակերպության կողմից լրացուցիչ վերամշակման ժամանակ շրջակա միջավայրի աղտոտման նվազեցման
համար տրամադրված սուբսիդիաները և այլն:
43. «Հարկեր (բյուջե վճարման ենթակա և բյուջեից վերադարձման ենթակա հաշվարկված հարկերի
գումարը» տողում (44) ցույց է տրվում 44.1-44.8 տողերի հանրագումարը, որից առանձնացվում են ավելացված
արժեքի հարկի, ակցիզային հարկի, եկամտային հարկի, շահութահարկի, գույքահարկի, հողի հարկի,
հաստատագրված վճարի և այլ հարկերի գումարները:
10. ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
44. «Պաշարներ և կենսաբանական ակտիվներ, ընդամենը» տողում (45) ցույց է տրվում կազմակերպությանը
պատկանող (այդ թվում` ճանապարհին և վերամշակման մեջ գտնվող) ապրանքների, նյութերի և օժանդակ
միջոցների, արագամաշ առարկաների, անավարտ արտադրության, պատրաստի արտադրանքի և այլ
պաշարների մնացորդների հանրագումարը: Պաշարները պետք է չափվեն ինքնարժեքից և իրացման զուտ
արժեքից նվազագույնով:
45. «Նյութեր» տողում (46) ցույց է տրվում հումքի և նյութերի (46.1), գնովի կիսապատրաստուկների,
համալրող շինվածքների և դետալների (46.2), վառելիքի (46.3), տարա և տարանյութերի (46.4), պահեստամասերի
(46.5), շինանյութերի (46.6), գյուղատնտեսական նշանակության նյութերի (46.7), վերամշակման հանձնված
նյութերի (46.8) և այլ նյութերի (46.9) մնացորդների հանրագումարը:
46. «Սպառվող կենսաբանական ակտիվներ» տողում (47) ցույց է տրվում գյուղատնտեսական
գործունեությունից ստացված սպառվող կենսաբանական ակտիվների մնացորդների հանրագումարը:
47. «Անավարտ արտադրություն» տողում (48) ցույց է տրվում կազմակերպության հիմնական
գործունեության արդյունքում անավարտ արտադրանքի, աշխատանքների, ծառայությունների, ինչպես նաև
անավարտ օժանդակ արտադրության մնացորդների հանրագումարը:
48. «Արտադրանք» տողում (49) ցույց է տրվում կազմակերպության պատրաստի արտադրանքի և սեփական
արտադրության կիսապատրաստուկների մնացորդների հանրագումարը:
49. «Ապրանքներ» տողում (50) ցույց են տրվում կազմակերպության կողմից վաճառքի համար ձեռք բերված
(ստացված) ապրանքների մնացորդների հանրագումարը: Ձեռք բերված (ստացված) ապրանքներն
արտացոլվում են սկզբնական արժեքով:
50. «Այլ պաշարներ» տողում (51) ցույց է տրվում կազմակերպության փոքրարժեք և արագամաշ
առարկաների մնացորդային արժեքը, այլ անավարտ արտադրության մնացորդների հանրագումարը, գալիք
ժամանակաշրջանի ծախսերի մնացորդը, ապրանքների առևտրային հավելագների մնացորդը, շրջանառության
ծախսերի մնացորդը և առաքված այն արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների ու ծառայությունների
փաստացի կամ նորմատիվային (պլանային) ինքնարժեքը, որոնց տնօրինման, օգտագործման իրավունքի և
պատահական կորստի ռիսկը գնորդին (պատվիրատուին) չի փոխանցվել:
11. ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ ԸՍՏ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
(հիմնական և ոչ հիմնական)
51. Իններորդ բաժնի 52.1-52.19 տողերի 1-ին սյունակում ցույց է տրվում հիմնական և ոչ հիմնական
գործունեության արդյունք հանդիսացող արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
թողարկման ծավալներն ըստ «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» (ՏԳՏԴ) – բաժինների
(առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի), իսկ 2-9-րդ սյունակներում ցույց է տրվում այդ տեղեկատվության շրջանային
բաշխվածությունը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի հունվարի 10-ի
ՆԵՐԳՆԱ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ),
«ՆԵՐԳՆԱ, ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱԳՆԱ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 2-ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ
(ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ
ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 5-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե»
կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Ներգնա և ներքին զբոսաշրջության մասին» Ձև N 1-զբոսաշրջություն
(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Ներգնա և ներքին զբոսաշրջության մասին» Ձև N 1-զբոսաշրջություն
(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն
հավելված 2-ի:
3. Հաստատել «Ներգնա, ներքին և արտագնա զբոսաշրջության մասին» Ձև N 2-զբոսաշրջություն
(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 3-ի:
4. Հաստատել «Ներգնա, ներքին և արտագնա զբոսաշրջության մասին» Ձև N 2զբոսաշրջություն (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման
հրահանգը՝ համաձայն հավելված 4-ի:
5. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2016 թվականի ««Միջազգային և ներքին զբոuաշրջիկության մաuին» Ձև թիվ 1զբոuաշրջիկություն (եռամսյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և
լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 19 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N 2-Ն որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
2020 թվականի հունվարի 10
ք. Ստեփանակերտ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 10-ի N 5-Ն որոշման
ՁԵՎ N 1-զբոսաշրջություն
(եռամսյակային)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԳՆԱ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
20 թ. ________________ (եռամսյակ)
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-ը

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը I____I____I____I____I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________@_________________________
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողների ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց
համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով
1.Ընդհանուր ցուցանիշներ
1.Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի (ՀՏՕ) տեսակը (նշել)
Հյուրանոց
Մոթել
Հյուրանոցատիպ հանգրվան
Առողջարան
Հանգստյան կամ մասնագիտացված ճամբարներ կամ տներ
Պանսիոն
Զբոսաշրջային բնակատեղիները (համալիրները` հոսթելները)
Մանկապատանեկան բնակատեղիները (համալիրները)
Ճամբարային բնակատեղիները (համալիրները)
Զբոսաշրջային տուն

2.Ներգնա զբոսաշրջություն
2. Ներգնա զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ նպատակի
Մշտական
Ներգնա զբոսաշրջիկներ (մարդ)
բնակության վայրի
Այդ թվում`
երկիր
ԸնդաԱնձնական
Գործմենը
Հանգստի և
Կրթունական
Բուժման
ժամանցի
թյան
1
2
3
4
5

Այլ
6

3. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում (ՀՏՕ) տեղաբաշխված ներգնա
զբոսաշրջիկների սեռատարիքային կազմը
Ըստ սեռի
Ըստ տարիքի
Զբոսաշրջիկների
Կին
Տղամարդ
Մինչև 17
18-35
36-63
64 և ավելի
թվաքանակը
4.Ներգնա զբոսաշրջիկների կողմից ծառայություններից օգտվելու արդյունքում
հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների (ՀՏՕ) ստացված հասույթը
(հազար ՀՀ դրամ)
Հաշվետու եռամսյակ
Ընդամենը
այդ թվում`
գիշերավարձ
սնունդ և խմիչք
այլ ծառայություններ (նշել)

3. Ներքին զբոսաշրջություն
5. Ներքին զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ նպատակի
Ներքին զբոսաշրջիկներ (մարդ)
Այդ թվում`
Անձնական
Ընդամենը
Գործնական
Հանգստի և
Կրթության
Բուժման
ժամանցի
1
2
3
4
5

Այլ
6

6. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում (ՀՏՕ) տեղաբաշխված ներքին
զբոսաշրջիկների սեռատարիքային կազմը
(հազար ՀՀ դրամ)
Զբոսաշրջիկների
թվաքանակը

Կին

Ըստ սեռի
Տղամարդ

Մինչև 17

Ըստ տարիքի
18-35
36-63

64 և ավելի

7. Ներքին զբոսաշրջիկների կողմից ծառայություններից օգտվելու արդյունքում
հյուրանոցային տնտեսության (ՀՏՕ) ստացված հասույթը
(հազար ՀՀ դրամ)
Հաշվետու եռամսյակ
Ընդամենը
այդ թվում`
գիշերավարձ
սնունդ և խմիչք
այլ ծառայություններ (նշել)

4. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների (ՀՏՕ) զբաղվածությունն ըստ համարների և
ննջատեղերի
8. Առկա համարների և ննջատեղերի քանակները և զբաղվածության ցուցանիշները
Հաշվետու եռամսյակ
Համարների քանակը
այդ թվում`
մեկտեղանոց համարներ
երկտեղանոց համարներ
երեքտեղանոց համարներ
ընտանեկան համարներ
լյուքս
նախագահական լյուքս
ապարտամենտ
Սահմանափակ ֆիզիկական կարողություններով
մարդկանց համար հասանելի համարներ
Զբաղվածությունը, համար-օր
Ննջատեղերի քանակը համարներում
Զբաղվածությունը, ննջատեղ-օր
5. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում (ՀՏՕ) առկա ծառայությունները
9. Ծառայությունների տեսակները (նշել)

բիզնես կենտրոն
առևտրի կենտրոններ
թանկարժեք իրերի` դրամի, փաստաթղթերի պահասենյակ
բուժական առողջարարական կենտրոն
ռեստորաններ և բառեր
լողավազան
այդ թվում`
բացօթյա
փակ
այլ զվարճանքներ
տրանսպորտային (վարձակալում)
այլ (նշել)

Ղեկավար

________________________________________
(ազգանուն, անուն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)
________________________________
(ազգանուն, անուն)

________________________
(ստորագրություն)

_______________________
(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 10 -ի N 5-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ՆԵՐԳՆԱ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը սահմանում է «Ներգնա և ներքին զբոսաշրջության մասին» Ձև N 1-զբոսաշրջություն
(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգը:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են միայն հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները (այսուհետ` ՀՏՕ),
որոնք այդ մասին նախապես իրազեկվում են:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայություն` հաշվետվությունում նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:
4. Պետական վիճակագրության մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրության խախտումը
վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող
մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված
կարգով:
5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ խնդիրները կարգավորվում են
Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐԻ
ԵՎ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
6. Զբոսաշրջիկը ըստ Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) զբոսաշրջության համաշխարհային
կազմակերպության մեթոդաբանության (ԶՀԿ) համարվում է ցանկացած անձ, ով հանգստանալու, բուժվելու,
հարազատներին այցելելու, գործնական, կրոնական կամ այլ նպատակներով ճանապարհորդում է իր մշտական
բնակության վայրից մեկ այլ վայր ոչ պակաս, քան 24 ժամ և ոչ ավելի, քան անընդմեջ 1 տարի ժամանակով:
Այսինքն` նրա հիմնական նպատակը ճանապարհորդելն է, այլ ոչ թե աշխատանքային գործունեությամբ
զբաղվելը, որի դեպքում ուղևորության համար վճարումները կկատարվեին ժամանած վայրում աշխատանքային
գործունեությունից ստացված ֆինանսական միջոցների հաշվին:
7. Մշտական բնակության վայր` սույն հրահանգի իմաստով դա այն աշխարհագրական տարածքն է,
որտեղ անձը բնակվում է մշտապես:
8. Արցախի Հանրապետության ռեզիդենտ ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) վճարային
հաշվեկշռի կազմման մեթոդաբանության, Արցախի Հանրապետության ռեզիդենտ է համարվում այն ֆիզիկական
անձը, տնային տնտեսությունը, իրավաբանական անձը կամ Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող
որևէ տնտեսավարող սուբյեկտ, որի մշտական գտնվելու վայրը (ֆիզիկական անձանց համար բնակության
վայրը) կամ տնտեսական շահերի կենտրոնը (ֆիզիկական անձանց համար` կենսական շահերի կենտրոնը)
հանդիսանում է Արցախի Հանրապետությունը: Ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության վիճակագրության
տեսակետով, եթե անձն անընդմեջ` 1 տարուց ավելի ապրել և աշխատել է մեկ այլ երկրում, որն իր մշտական
բնակության վայրի երկիրը չէ, դառնում է տվյալ երկրի ռեզիդենտ և նրա հետագա այցելությունը մշտական
բնակության վայրի երկիր առնչվում է միջազգային զբոսաշրջությանը:
9. Այցելու է համարվում ֆիզիկական անձը, ով ճանապարհորդում է իր մշտական բնակության վայրից
(երկրից) այլ վայր (երկիր) մինչև 1 տարի ժամկետով, ցանկացած նպատակով (ճանաչողական, ժամանցի,
գործնական, հանգստի, հարազատներին այցելության, կրոնական, բժշկական օգնություն և սպասարկում
ստանալու կամ անձնական այլ նպատակներով), բացառությամբ ժամանման վայրում վճարովի գործունեություն
իրականացնելը և ժամանման վայրում գտնվող կազմակերպություններից կամ ժամանման վայրի ռեզիդենտ
ֆիզիկական անձի կողմից վարձատրվելը: Այցելուները դասակարգվում են հետևյալ կերպ.
1) զբոսաշրջիկներ (գիշերող այցելուներ)` այցելուներ, որոնք առնվազն 1 գիշեր անց են կացնում ժամանած
երկրում.
2) մեկօրյա այցելուներ` այցելուներ, որոնք ժամանման երկրում չեն գիշերում:
10. Ցանկացած երկրի համար զբոսաշրջությունը դասակարգվում է 3 խմբի.
1) ներքին զբոսաշրջություն. ներառում է այն զբոսաշրջիկներին, որոնք ճանապարհորդում են իրենց իսկ
երկրի (մշտական բնակության վայրի) սահմաններում:
2) ներգնա զբոսաշրջություն. ընդգրկում է այն զբոսաշրջիկներին, որոնք ժամանում են մեկ այլ երկրից:
3) արտագնա զբոսաշրջություն. ընդգրկում է այն զբոսաշրջիկներին, որոնք մեկնում են իրենց երկրից
(մշտական բնակության վայրի երկրից) մեկ այլ երկիր:
11. Ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության վիճակագրության բնորոշման հիմնական առանցքային
չափանիշը համարվում է մշտական բնակության վայրի երկիր հասկացությունը: Այդ իսկ պատճառով ներգնա
զբոսաշրջության դասակարգումն ըստ երկրների իրականացման համար որպես այցելուի ծագման երկրի
հիմնական չափանիշ օգտագործվում է բնակության վայրը, այլ ոչ թե քաղաքացիությունը:

12. Սույն հաշվետվության իմաստով և համաձայն զբոսաշրջության վիճակագրության մեթոդաբանության
ներգնա զբոսաշրջության մեջ հաշվառման ենթակա չեն հետևյալ այցելուները.
1) որևէ երկրից մեկնող, կամ որևէ երկիր ժամանող միգրանտները, ներառյալ նրանց խնամակալության
տակ գտնվողները,
2) այն անձինք, որոնք հայտնի են որպես սահմանային աշխատողներ (ապրում են մի երկրի պետական
սահմանին մոտ, իսկ աշխատում են սահմանային մյուս երկրում),
3) դեսպանատների և հյուպատոսությունների աշխատողները, զինվորականները, որոնք ծառայողական
պարտականությունները կատարելու ընթացքում իրենց երկրից տեղափոխվում են մեկ այլ երկիր կամ
հակառակը,
4) այն անձինք, որոնք ճանապարհորդում (տեղաշարժվում) են փախստականի կարգավիճակով,
5) տարանցիկ ուղևորները, որոնք ֆորմալ առումով անձնագրային հսկողության կետերով չեն ժամանում
տվյալ երկիր,
6) ուսանողներ, որոնց ուսուցման ժամանակահատվածը 1 տարուց ավելի է:
13. Հետևյալ խմբի այցելուները չեն ներառվելու ներքին զբոսաշրջության խմբերում.
1) այն բնակիչները, որոնք մեկնում են Արցախի Հանրապետությունից այլ տարածք այնտեղ բնակության
հաստատման համար,
2) այն անձինք, որոնք մեկնել են այլ տարածք աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու համար
և ծախսերը վճարվել են տվյալ աշխատանքից ստացված վարձատրությունից,
3) այն անձինք, որոնք կանոնավոր կամ հաճախակի ճանապարհորդում են այլ վայր աշխատելու կամ
սովորելու նպատակով,
4) մշտական բնակության վայր չունեցող անձինք,
5) զինվորականները զինավարժությունների ընթացքում:
14. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները դասակարգվում են ըստ հետևյալ տեսակների.
1) հյուրանոցները հյուրանոցային տնտեսության այն օբյեկտներն են, որտեղ մատուցվում են
հյուրանոցային ծառայություններ 1 կամ մի քանի շինություններում, որոնք ունեն առնվազն 10 սենյակ, որոնցից
առնվազն 5-ը` 1 կամ երկտեղանոց համարներով.
2) մոթելները հյուրանոցային տնտեսության այն օբյեկտն է, որը գտնվում է ճանապարհների
հարևանությամբ, բաղկացած է 1 կամ մի քանի շինություններից կամ կազմում է որևէ շինության մաս, որն ունի
առնվազն 10 հյուրանոցային համար որոնցից առնվազն 5-ը՝ 1 կամ երկտեղանոց համարներով: Մոթելում
մատուցվում են նաև ավտոմեքենաների կայանման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ.
3) հյուրանոցատիպ հանգրվանները հյուրանոցային տնտեսության այն օբյեկտներն են, որտեղ
մատուցվում են հյուրանոցային ծառայություններ 1 կամ մի քանի շինություններում և ունեն առնվազն 5 սենյակ.
4) առողջարանները հյուրանոցային տնտեսության այն օբյեկտներն են, որտեղ, բացի հյուրանոցային
ծառայություններից, մատուցվում է նաև հատուկ կարգի սպասարկում, այդ թվում՝ առողջարանային, բուժական
և վերականգնողական.
5) հանգստյան և մասնագիտացված ճամբարները կամ տները հյուրանոցային տնտեսության այն
օբյեկտներն են, որտեղ մատուցվում են հյուրանոցային ծառայություններ շինության կամ դրան հարակից
տարածքներում
որոշակի
մասնագիտական
գործունեություն
(հնագիտական,
գյուղատնտեսական,
բնապահպանական, սկաուտական, մարզական, որսորդական, ձկնորսական, լեռնամագլցման, ալպինիստական
և այլն) վարող անձանց.
6) պանսիոնները հյուրանոցային տնտեսության այն օբյեկտներն են, որտեղ, ի լրումն նվազագույն
հյուրանոցային ծառայությունների, օրական առնվազն 3 անգամ կազմակերպվում և մատուցվում են սննդի
ծառայություններ.
7) զբոսաշրջային բնակատեղիները (համալիրները՝ հոսթելները) հյուրանոցային տնտեսության այն
օբյեկտներն են, որտեղ մատուցվում են զբոսաշրջիկների կացության հետ կապված ծառայություններ,
տրամադրվում են ինքնասպասարկման հնարավորություններ, և որոնք ունեն գիշերելու համար առնվազն 20
ննջատեղ.
8) մանկապատանեկան բնակատեղիները (համալիրները) այն զբոսաշրջային բնակատեղիներն են, որոնք
նախատեսված են դպրոցահասակ զբոսաշրջիկների համար.
9) ճամբարային բնակատեղիները (համալիրները) հյուրանոցային տնտեսության այն օբյեկտներն են,
որտեղ մատուցվում են վրաններով գիշերակացի, սննդի պատրաստման և տրանսպորտի կայանման
ծառայություններ.
10) զբոսաշրջային տները հյուրանոցային տնտեսության այն օբյեկտներն են, որտեղ 1 շենքի կամ
բնակարանի տարածքում տրամադրվում է գիշերակացի ծառայություն, ինչպես նաև կազմակերպվում և
մատուցվում են սննդի ծառայություններ:

3. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
15. «Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի տեսակը» աղյուսակի (1) համապատասխան վանդակում
նշվում է «1»՝ օգտվելով սույն հրահանգի 14-րդ կետում ներկայացված սահմանումներից:
16. «Ներգնա զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ նպատակի» աղյուսակի (2)
«Մշտական բնակության
վայրի երկիր» սյունակի մեջ լրացվում է այն երկիրը, որը համապատասխանում է ՀՏՕ-ում գիշերակաց
անցկացրած զբոսաշրջիկների մշտական բնակության վայրին: Ընդ որում 2-6 սյունակներում նշվում է

ժամանման նպատակը`
1) գործնական (սարքավորումների տեղակայում, պայմանագրերի կնքում, խորհրդակցությունների,
կոնգրեսների, ցուցահանդեսների, տոնավաճառների, դասախոսությունների, միջպետական մասշտաբով նշվող
սպորտային միջոցառումների և համերգների մասնակցություն, կառավարական գործուղումներ` ներառյալ
դիվանագետների, զինվորական ծառայողների, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այցելությունը կապված է
ժամանման երկրում մշտական աշխատանքի հետ),
2) բուժման (այցելություն, առողջարաններ, հանգստյան տներ և այլ առողջապահական
հաստատություններ առողջության վերականգնման նպատակով),
3) կրթության (ուսուցման, վերապատրաստման կամ հատուկ մասնագիտական դասընթացների
մասնակցություն),
4) հանգստի կամ ժամանցի (հանգստի, տեսարժան վայրերի դիտում, մարզական, մշակութային
միջոցառումների, խանութների այցելություն և այլն),
5) այլ (հարազատների այցելություն, կրոնական միջոցառումներին մասնակցություն և այլն):
17. «Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում (ՀՏՕ) տեղաբաշխված ներքին զբոսաշրջիկների
սեռատարիքային կազմը» աղյուսակում (3) լրացվում է ներգնա զբոսաշրջիկների թվաքանակը ըստ սեռի և նշված
տարիքային խմբերի:
18. «Ներգնա զբոսաշրջիկների կողմից ծառայություններից օգտվելու արդյունքում hյուրանոցային
տնտեսության օբյեկտների (ՀՏՕ) ստացված հասույթը (հազար ՀՀ դրամ)» աղյուսակում (4) լրացվում են ներգնա
զբոսաշրջիկների կողմից ՀՏՕ-ում կատարված ծախսերը, ընդ որում առանձնացնելով գիշերակացի, սննդի և
խմիչքի վրա կատարված ծախսերը, ինչպես նաև այլ ծախսերը, որոնց հետևանքով ՀՏՕ-ն ստացել է հասույթ (օր.՝
բուժական ծառայություններ, տուրերի ամրագրում և այլն): Այն դեպքում, երբ ծառայությունները չեն
մատուցվում ՀՏՕ-ի կողմից, պետք է նշել միայն միջնորդավճարները:
19.«Ներքին զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ նպատակի» աղյուսակի (5) 2-5 սյունակներում լրացվում են
Արցախի Հանրապետության ռեզիդենտ զբոսաշրջիկների թվաքանակը, որոնք հանգստի, բուժման, գործնական
կամ այլ նպատակներով (24 ժամից ավել կամ 1 տարուց պակաս ժամկետով) տեղավորվել են Արցախի
Հանրապետության տարածքում գտնվող ՀՏՕ-ում:
20.«Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում (ՀՏՕ) տեղաբաշխված ներքին զբոսաշրջիկների
սեռատարիքային կազմը» աղյուսակում (6) լրացվում է ներքին զբոսաշրջիկների թվաքանակը ըստ սեռի և նշված
տարիքային խմբերի:
21.«Ներքին զբոսաշրջիկների կողմից ծառայություններից օգտվելու արդյունքում հյուրանոցային
տնտեսության օբյեկտների (ՀՏՕ) ստացված հասույթը (հազար ՀՀ դրամ)» աղյուսակում (7) լրացվում են ներքին
զբոսաշրջիկների կողմից ՀՏՕ-ում կատարված ծախսերը, ընդ որում առանձնացնելով գիշերակացի, սննդի և
խմիչքի վրա կատարված ծախսերը, ինչպես նաև այլ ծախսերը, որոնց հետևանքով ՀՏՕ-ն ստացել է հասույթ (օր.՝
բուժական ծառայություններ, տուրերի ամրագրում և այլն): Այն դեպքում, երբ ծառայությունները չեն
մատուցվում ՀՏՕ-ի կողմից, պետք է նշել միայն միջնորդավճարները:
22. «Առկա համարների և ննջատեղերի քանակները և զբաղվածության ցուցանիշները» աղյուսակում (8)
անհրաժեշտ է լրացնել՝
1) համարների քանակը, որն իրենից ներկայացնում է համապատասխան ամսվա ընթացքում
կարճաժամկետ այցերի համար նախատեսված համարների քանակ՝ բացառությամբ երկարաժամկետ
վարձակալությամբ տրված կամ վերանորոգման մեջ գտնվող համարների: Լրացվում է նաև հյուրանոցային
օգտագործման համարների և ոչ հյուրանոցային օգտագործման տրված համարների քանակը: Համարները
տարանջատվում են ըստ հետևյալ սկզբունքի.
ա. մեկտեղանոց համարներ՝ նախատեսված է 1 անձի համար, կարող է ունենալ 1 ննջատեղ,
բ. երկտեղանոց համարներ՝ նախատեսված 1 կամ 2 անձի համար, կարող է ունենալ 2 կամ լրացուցիչ
ննջատեղ տեղադրելու հնարավորություն,
գ. երեքտեղանոց համարներ՝ նախատեսված է 3 անձի համար, կարող է ունենալ կամ 3 մեկտեղանոց, կամ 1
երկտեղանոց և 1 մեկտեղանոց ննջատեղեր,
դ. ընտանեկան համարներ՝ նախատեսված է 4 անձի համար, 4 ննջատեղի հնարավորությամբ,
ե. լյուքս՝ ունի հյուրասենյակ, բարձրակարգ ննջասենյակ, երբեմն առկա է խոհանոցային անկյուն,
զ. նախագահական լյուքս՝ ունենում է 1 կամ ավելի սենյակներ և հյուրասենյակ, որը ներառում է
սենյակային ձևավորումը և բարձրորակ պարագաները, ինչպես նաև անհատական կարիքները բավարարող այլ
ապրանքներ և ծառայություններ,
է. ապարտամենտ՝ նախատեսված է համեմատաբար երկար ժամկետով մնացող զբոսաշրջիկների համար,
որը ներառում է խոհանոցային սարքավորումներ, լվացքի մեքենա, վարսահարդարման սարք և այլ նմանատիպ
հարմարություններ, մատուցվում են նաև մաքրման ծառայություններ՝ շաբաթական 1 կամ 2 անգամ,
ը. սահմանափակ ֆիզիկական կարողություններով մարդկանց համար նախատեսված համարներ՝
հարմարեցված են սահմանափակ ֆիզիկական կարողություններով անձանց համար.
2) զբաղվածությունը (համար-օր) իրենից ներկայացնում է ամսվա յուրաքանչյուր օր այցերի արդյունքում
զբաղված համարների հանրագումարը.
3) ննջատեղերի քանակը (միաժամանակյա տարողությունը) համապատասխանում է բոլոր համարներում
մշտական տեղադրված մահճակալ-տեղերի թվին: Այս ցուցանիշում չեն ներառվում ժամանակավոր (լրացուցիչ)
տեղերը և մշտական տեղերը, որոնք զբաղված են երկար ժամանակով և որոնց համար վճարումը չի կատարվում
հյուրանոցում գործող սակագներով.
4) զբաղվածությունը (ննջատեղ-օր) է իրենից ներկայացնում է ամսվա յուրաքանչյուր օր զբաղված

ննջատեղերի հանրագումարը, ընդ որում՝ հաշվառվում են նաև ժամանակավոր (լրացուցիչ) տեղերը, որոնք եղել
են զբաղված:
23. «Ծառայությունների տեսակները» աղյուսակում (9) նշվում է հյուրանոցի հավելյալ ծառայությունների
առկայությունը (առկայության դեպքում համապատասխան տողի դիմաց դրվում է «1»): Դրանք են` բիզնես
կենտրոն (ներառում է արբանյակային հեռախոսային կապ, ֆաքսիմիլային կապ, էլեկտրոնային փոստ,
համացանց, պատճենահանում, համակարգչային ծառայություն, միջոցառումների սրահ և այլն), առևտուր,
թանկարժեք իրերի, դրամի, փաստաթղթերի պահասենյակ, բուժական-առողջարարական կենտրոն,
ռեստորաններ և բարեր, բացօթյա և փակ լողավազան, զվարճանքի (ժամանցի) սրահներ, տրանսպորտային
ծառայություն և այլ:

Հավելված 3
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 10-ի N 5-Ն որոշման
ՁԵՎ N 2-զբոսաշրջություն
(եռամսյակային)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԳՆԱ, ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱԳՆԱ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
20 թ. ________________ (եռամսյակ)
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-ը

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը I____I____I____I____I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________@_________________________
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողների ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց
համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով
1.Ներգնա զբոսաշրջություն
1.Զբոսաշրջային օպերատորի/զբոսաշրջային գործակալի (ԶՕ/ԶԳ) ծառայություններից
օգտված ներգնա զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ մշտական բնակության վայրի (երկրի)
Մշտական բնակության վայրի երկիր
Ներգնա զբոսաշրջիկներ (մարդ)

2. Ներգնա զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ այցելության հիմնական նպատակի
Հիմնական նպատակ/զբոսաշրջության տեսակ
Ներգնա զբոսաշրջիկներ (մարդ)
Գործնական
Հանգստի և ժամանցի
որից`
պատմամշակութային զբոսաշրջություն
սպորտային և արկածային զբոսաշրջություն
գյուղական զբոսաշրջություն /ագրոտուրիզմ
էկոլոգիական զբոսաշրջություն
Հարազատներին և ընկերներին այցելություն
Առողջարանային և բժշկական զբոսաշրջություն
Կրոնական զբոսաշրջություն
Կրթական զբոսաշրջություն
3. Ներգնա զբոսաշրջիկների թվաքանակը, ովքեր Արցախ են այցելել տարածաշրջանային
զբոսաշրջային փաթեթի շրջանակներում
Ներգնա զբոսաշրջիկներ (մարդ)
4. Ներգնա զբոսաշրջիկների կատարված ծախսերը ԶՕ/ԶԳ-ի կողմից
կազմակերպած/ամրագրած ծառայությունների վրա և դրանից ստացված ԶՕ/ԶԳ-ի հասույթը
Ծախսերը,
հազ.դրամ
Ընդամենը

Հասույթը,
հազ. դրամ

այդ թվում՝
հյուրանոց
սնունդ
տրանսպորտային ծառայություն
ուղեկցորդի և զբոսավարի ծառայություն
ճամփորդական ապահովագրություն
պատմամշակութային վայրերի այցելություն (մուտքի
տոմսեր)
այլ
5. Ներգնա զբոսաշրջիկների թվաքանակը, ովքեր այցելել են հետևյալ վայրերը՝ ԶՕ /ԶԳ-ի
կողմից կազմակերպած շրջագայությունների ( տուրերի) շրջանակում
Վայր
Ներգնա զբոսաշրջիկներ (մարդ)
Ստեփանակերտ շրջայց
Շուշի
Ամարաս
Տնջրի
Տիգրանակերտ
Գանձասար
այլ (նշել)

2. Ներքին զբոսաշրջություն
6. Ներքին զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ այցելության հիմնական նպատակի
Հիմնական նպատակ/զբոսաշրջության տեսակ
Ներքին զբոսաշրջիկներ (մարդ)
Գործնական
Հանգստի և ժամանցի
որից՝
պատմամշակութային զբոսաշրջություն
սպորտային և արկածային զբոսաշրջություն
գյուղական զբոսաշրջություն /ագրոտուրիզմ
էկոլոգիական զբոսաշրջություն
Հարազատներին և ընկերներին այցելություն
Առողջարանային և բժշկական զբոսաշրջություն
Կրոնական զբոսաշրջություն
Կրթական զբոսաշրջություն
7. Ներքին զբոսաշրջիկների կատարված ծախսերը ԶՕ/ԶԳ-ի կողմից
կազմակերպած/ամրագրած ծառայությունների վրա և դրանից ստացված ԶՕ/ԶԳ-ի հասույթը
Ծախսերը, հազ.
Հասույթը,
դրամ
հազ. դրամ
Ընդամենը
այդ թվում`
հյուրանոց
սնունդ
տրանսպորտային ծառայություն
ուղեկցորդի և զբոսավարի ծառայություն
պատմամշակութային վայրերի այցելություն (մուտքի
տոմսեր)
այլ
8. Ներքին զբոսաշրջիկների թվաքանակը, ովքեր այցելել են հետևյալ վայրերը՝ ԶՕ /ԶԳ-ի
կողմից կազմակերպած շրջագայությունների ( տուրերի) շրջանակում
Վայր
Ներգնա զբոսաշրջիկներ (մարդ)
Ստեփանակերտ շրջայց
Շուշի
Ամարաս
Տնջրի
Տիգրանակերտ
Գանձասար
այլ (նշել)

3. Արտագնա զբոսաշրջություն
9. Արտագնա զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ նշանակման երկրների
Նշանակման երկիր
Արտագնա զբոսաշրջիկներ (մարդ)

10. Արտագնա զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ այցելության հիմնական նպատակի
Հիմնական նպատակ/զբոսաշրջության տեսակ
Արտագնա զբոսաշրջիկներ (մարդ)
Գործնական
Հանգստի և ժամանցի
որից՝
պատմամշակութային զբոսաշրջություն
ծովափնյա հանգիստ
սպորտային և արկածային զբոսաշրջություն
գյուղական զբոսաշրջություն /ագրոտուրիզմ
էկոլոգիական զբոսաշրջություն
Հարազատներին և ընկերներին այցելություն
Առողջարանային և բժշկական զբոսաշրջություն
Կրոնական զբոսաշրջություն
Կրթական զբոսաշրջություն
11. Արտագնա զբոսաշրջիկների կատարված ծախսերը ԶՕ/ԶԳ-ի կողմից
կազմակերպած/ամրագրած ծառայությունների վրա և դրանից ստացված ԶՕ/ԶԳ-ի հասույթը
Ծախսերը,
հազ. դրամ
Ընդամենը
այդ թվում՝
օդային տրանսպորտ
հյուրանոց
սնունդ
տրանսպորտային ծառայություն
ուղեկցորդի և զբոսավարի ծառայություն
մուտքի արտոնագիր (վիզա) ստանալու ծախսեր
ճամփորդական ապահովագրություն
պատմամշակութային վայրերի այցելություն (մուտքի տոմսեր)
այլ

Ղեկավար

________________________________________

________________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)
________________________________

_______________________

(ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ

թ.

Հասույթը,
հազ. դրամ

Հավելված 4
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 10 -ի N 5-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ՆԵՐԳՆԱ, ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱԳՆԱ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 2-ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը սահմանում է «Ներգնա, ներքին և արտագնա զբոսաշրջության մասին» Ձև N 2զբոսաշրջություն (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն)
լրացման կարգը:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են միայն զբոսաշրջային օպերատորները և զբոսաշրջային
գործակալները (այսուհետ` ԶՕ/ԶԳ) որոնք այդ մասին նախապես իրազեկվում են:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայություն` հաշվետվությունում նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:
4. Պետական վիճակագրության մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրության խախտումը
վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող
մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված
կարգով:
5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ խնդիրները կարգավորվում են
Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ:
2. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐԻ
ԵՎ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
6. Զբոսաշրջիկը ըստ Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) զբոսաշրջության համաշխարհային
կազմակերպության մեթոդաբանության (ԶՀԿ) համարվում է ցանկացած անձ, ով հանգստանալու, բուժվելու,
հարազատներին այցելելու, գործնական, կրոնական կամ այլ նպատակներով ճանապարհորդում է իր մշտական
բնակության վայրից մեկ այլ վայր ոչ պակաս, քան 24 ժամ և ոչ ավելի, քան անընդմեջ մեկ տարի ժամանակով:
Այսինքն` նրա հիմնական նպատակը ճանապարհորդելն է, այլ ոչ թե աշխատանքային գործունեությամբ
զբաղվելը, որի դեպքում ուղևորության համար վճարումները կկատարվեին ժամանած վայրում աշխատանքային
գործունեությունից ստացված ֆինանսական միջոցների հաշվին:
7. Զբոսաշրջային օպերատոր` իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է
շրջագայության(տուրի) կամ զբոսաշրջային փաթեթի ձևավորման, խթանման և իրացման գործունեություն և
ապահովում է փաթեթի կամ տուրի մեջ ընդգրկված ծառայությունների մատուցումը:
8. Զբոսաշրջային գործակալ` իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որը` որպես գործակալ, առանց
զբոսաշրջային փաթեթ կամ շրջագայության (տուր) ձևավորելու մատուցում է հետևյալ ծառայությունները`
1) զբոսաշրջային փաթեթների խթանում և վաճառք,
2) ճանապարհորդության հետ կապված փաստաթղթերի ձևակերպում,
3) տրանսպորտային ծառայությունների տրամադրում,
4) հյուրանոցային ծառայությունների տրամադրում,
5) ճամփորդական ապահովագրության տրամադրում,
6) զբոսաշրջային այլ ծառայությունների տրամադրում:
9. Մշտական բնակության վայր. սույն հրահանգի իմաստով դա այն աշխարհագրական տարածքն է, որտեղ
անձը բնակվում է մշտապես:
10. Արցախի Հանրապետության ռեզիդենտ ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) վճարային
հաշվեկշռի կազմման մեթոդաբանության, Արցախի Հանրապետության ռեզիդենտ է համարվում այն ֆիզիկական
անձը, տնային տնտեսությունը, իրավաբանական անձը կամ Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող
որևէ տնտեսավարող սուբյեկտ, որի մշտական գտնվելու վայրը (ֆիզիկական անձանց համար բնակության
վայրը) կամ տնտեսական շահերի կենտրոնը (ֆիզիկական անձանց համար` կենսական շահերի կենտրոնը)
հանդիսանում է Արցախի Հանրապետությունը: Ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության վիճակագրության
տեսակետով, եթե անձն անընդմեջ` 1 տարուց ավել ապրել և աշխատել է մեկ այլ երկրում, որն իր մշտական
բնակության վայրի երկիրը չէ, դառնում է տվյալ երկրի ռեզիդենտ և նրա հետագա այցելությունը մշտական
բնակության վայրի երկիր առնչվում է միջազգային զբոսաշրջությանը:
11. Այցելու է համարվում ֆիզիկական անձը, ով ճանապարհորդում է իր մշտական բնակության վայրից
(երկրից) այլ վայր (երկիր) մինչև մեկ տարի ժամկետով, ցանկացած նպատակով (ճանաչողական, ժամանցի,
գործնական, հանգստի, հարազատներին այցելության, կրոնական, բժշկական օգնություն և սպասարկում
ստանալու կամ անձնական այլ նպատակներով), բացառությամբ ժամանման վայրում վճարովի գործունեություն
իրականացնելը և ժամանման վայրում գտնվող կազմակերպություններից կամ ժամանման վայրի ռեզիդենտ
ֆիզիկական անձի կողմից վարձատրվելը:

Այցելուները դասակարգվում են հետևյալ կերպ.
1) զբոսաշրջիկներ ( գիշերող այցելուներ). այցելուներ, որոնք առնվազն մեկ գիշեր անց են կացնում ժամանած
երկրում.
2) մեկօրյա այցելուներ. այցելուներ, որոնք ժամանման երկրում չեն գիշերում:
12. Ցանկացած երկրի համար զբոսաշրջությունը դասակարգվում է 3 տեսակի.
1) ներքին զբոսաշրջություն. ներառում է այն զբոսաշրջիկներին, որոնք ճանապարհորդում են իրենց իսկ
երկրի (մշտական բնակության վայրի) սահմաններում.
2) ներգնա զբոսաշրջություն. ընդգրկում է այն զբոսաշրջիկներին, որոնք ժամանում են մեկ այլ երկրից.
3) արտագնա զբոսաշրջություն. ընդգրկում է այն զբոսաշրջիկներին, որոնք մեկնում են իրենց երկրից
(մշտական բնակության վայրի երկրից) մեկ այլ երկիր:
13. Ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության վիճակագրության բնորոշման հիմնական առանցքային
չափանիշը համարվում է մշտական բնակության վայրի երկիր հասկացությունը: Այդ իսկ պատճառով ներգնա
զբոսաշրջության դասակարգումն ըստ երկրների իրականացման համար որպես այցելուի ծագման երկրի
հիմնական չափանիշ օգտագործվում է բնակության վայրը, այլ ոչ թե քաղաքացիությունը:
14. Սույն հաշվետվության իմաստով և համաձայն զբոսաշրջության վիճակագրության մեթոդաբանության
ներգնա զբոսաշրջության մեջ հաշվառման ենթակա չեն հետևյալ այցելուները.
1) որևէ երկրից մեկնող, կամ որևէ երկիր ժամանող միգրանտները, ներառյալ նրանց խնամակալության տակ
գտնվողները,
2) այն անձիք, որոնք հայտնի են որպես սահմանային աշխատողներ (ապրում են մի երկրի պետական
սահմանին մոտ, իսկ աշխատում են սահմանային մյուս երկրում),
3) դեսպանատների և հյուպատոսությունների աշխատողները, զինվորականները, որոնք ծառայողական
պարտականությունները կատարելու ընթացքում իրենց երկրից տեղափոխվում են մեկ այլ երկիր կամ
հակառակ,
4) այն անձինք, ովքեր ճանապարհորդում (տեղաշարժվում) են փախստականի կարգավիճակով,
5) տարանցիկ ուղևորները, որոնք ֆորմալ առումով անձնագրային հսկողության կետերով չեն ժամանում
տվյալ երկիր,
6) ուսանողներ, որոնց ուսուցման ժամանակահատվածը մեկ տարուց ավելի է:
15. Հետևյալ խմբի այցելուները չեն ներառվելու ներքին զբոսաշրջության խմբերում.
1) այն բնակիչները, որոնք մեկնում են Արցախի Հանրապետությունից այլ տարածք այնտեղ բնակության
հաստատման համար,
2) այն անձինք, որոնք մեկնել են այլ տարածք աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու համար և
ծախսերը վճարվել են տվյալ աշխատանքից ստացված վարձատրությունից,
3) այն անձինք, որոնք կանոնավոր կամ հաճախակի ճանապարհորդում են այլ վայր աշխատելու կամ
սովորելու նպատակով,
4) մշտական բնակության վայր չունեցող անձինք,
5) զինվորականները զինավարժությունների ընթացքում:
16. Զբոսաշրջության տեսակներն ըստ այցելության հիմնական նպատակի դասակարգվում են հետևյալ
կերպ.
1)
գործնական
զբոսաշրջություն`
այցելության
հիմնական
նպատակը
կապված
է
ծառայողական/աշխատանքային գործունեության հետ.
2) հանգիստ /ժամանց/ արձակուրդներ` այցելության հիմնական նպատակը հանգստի կազմակերպումն է,
որը կարող է իրականացվել հետևյալ ենթատեսակներով՝
ա. պատմամշակութային զբոսաշրջություն` այցելության հիմնական նպատակը երկրի /վայրի/
պատմամշակութային ժառանգությանը ծանոթանալն է,
բ. սպորտային/արկածային զբոսաշրջություն` սպորտային զբոսաշրջության հիմնական նպատակը
սպորտային միջոցառումներին մասնակցությունն է, իսկ արկածային զբոսաշրջությունը ենթադրում է հանգստի
ընթացքում ֆիզիկական ակտիվություն և որոշակի ռիսկեր պարունակող ուղևորություն (հետիոտն, ռաֆթինգ,
ժայռամագլցում, հեծանվային, լեռնադահուկային և այլ ուղևորություններ),
գ. գյուղական զբոսաշրջություն/ագրոտուրիզմ. այցելության հիմնական նպատակը հանգստի
կազմակերպումն է գյուղական միջավայրում, ինչպես նաև մասնակցությունը գյուղատնտեսական
աշխատանքներին,
դ. էկոլոգիական զբոսաշրջություն` այցելության հիմնական նպատակն ուղղված է բնության հատուկ
պահպանվող տարածքների (ազգային պարկեր, արգելոցներ, արգելավայրեր, կենսոլորտային համալիրներ,
բնության հուշարձաններ և այլն) կենսաբազմազանության ճանաչողությանը և պահպանմանը:
3) Այցելություն հարազատներին և ընկերներին` այցելության հիմնական նպատակը մերձավորներին և
բարեկամներին տեսակցելն է.
4) Առողջարանային և բժշկական զբոսաշրջություն` այցելության հիմնական նպատակն առողջական վիճակի
բարելավումն է, բուժումը և իրականացվում է բժշկական ծառայություններից օգտվելու նպատակով.
5) Կրոնական զբոսաշրջություն` այցելության հիմնական նպատակը կրոնական միջոցառումներին,
ուխտագնացություններին մասնակցությունն է, ինչպես նաև այցելությունը դեպի սրբավայրեր.
6) Կրթական զբոսաշրջություն` իրականացվում է կրթական ծառայություններ ստանալու նպատակով:
17. Ուղեկցորդ` ֆիզիկական անձ, ով վճարի դիմաց շրջագայության (տուրի) կամ փաթեթի շրջանակներում
զբոսաշրջիկներին մատուցում է կազմակերպչական ծառայություններ, ցուցաբերում մասնագիտական
օգնություն և ապահովում զբոսաշրջիկների անվտանգությունը:

18. Զբոսավար` ֆիզիկական անձ, ով վճարի դիմաց զբոսաշրջիկներին տրամադրում է տեղեկություններ
հնագիտության, պատմության, բնության, աշխարհագրության, պետական համակարգի, զբոսաշրջային
արդյունքի, հայ ժողովրդի ինքնության, պատմության, մշակույթի և նվաճումների մասին, շրջագայության
(տուրի) կամ փաթեթի շրջանակներում մատուցում է կազմակերպչական ծառայություններ:
3. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
19. Ընդհանուր նկատառում. եթե զբոսաշրջային օպերատորը փաթեթը վաճառել է Արցախի
Հանրապետության ռեզիդենտ գործակալի միջոցով, այլ ոչ թե ուղղակիորեն զբոսաշրջիկին, ապա դրանց մասին
հաշվետվություն է ներկայացնում գործակալը, այլ ոչ թե օպերատորը:
20. «Զբոսաշրջային օպերատորի/զբոսաշրջային գործակալի (ԶՕ/ԶԳ) ծառայություններից օգտված ներգնա
զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ մշտական բնակության վայրի (երկրի)» աղյուսակում (1) «Մշտական
բնակության վայրի երկիր» առաջին սյունակի մեջ լրացվում են այն երկրների ցանկը, որոնք
համապատասխանում են ԶՕ/ԶԳ-ի ծառայություններից օգտված զբոսաշրջիկների մշտական բնակության
վայրին, իսկ «Ներգնա զբոսաշրջիկներ (մարդ)» երկրորդ սյունակում նշվում են համապատասխան երկրներից
ժամանած և ԶՕ/ԶԳ-ի ծառայություններից օգտված զբոսաշրջիկների թվաքանակը:
21. «Ներգնա զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ այցելության հիմնական նպատակի» աղյուսակում (2)
համապատասխան սյունակների դիմաց լրացվում է ԶՕ/ԶԳ-ի ծառայություններից օգտված ներգնա
զբոսաշրջիկների թվաքանակը՝ այցելության հիմնական նպատակը դասակարգելով ըստ 16-րդ կետում նշված
տրամաբանության:
22. «Ներգնա զբոսաշրջիկների թվաքանակը, ովքեր Արցախ են այցելել տարածաշրջանային զբոսաշրջային
փաթեթի շրջանակներում» աղյուսակում (3) համապատասխան տողերում լրացվում է ԶՕ/ԶԳ-ի
ծառայություններից օգտված այն ներգնա զբոսաշրջիկների թվաքանակը, որոնց զբոսաշրջային փաթեթը
ներառում է նաև այցելություն տարածաշրջանի այլ երկրներ:
23. «Ներգնա զբոսաշրջիկների կատարված ծախսերը ԶՕ/ԶԳ-ի կողմից կազմակերպած/ամրագրած
ծառայությունների վրա և դրանից ստացված ԶՕ/ԶԳ հասույթը» (կոմիսիոն վճարները, որոնք կարող են լինել
նույնական) աղյուսակում (4) «Ներգնա զբոսաշրջիկների ծախսերը հազար դրամ» սյունակում լրացվում է այն
գումարը, որը զբոսաշրջիկը վճարել է նշված ծառայություններից օգտվելու համար, իսկ «Կազմակերպության
հասույթը հազար դրամ» սյունակում լրացվում է այդ գումարի այն մասը, որը ստացել է ԶՕ/ԶԳ-ն: Օրինակ՝
կամայական հյուրանոցում գիշերակացի համար զբոսաշրջիկը ԶՕ/ԶԳ-ին վճարել է 20000 դրամ, և այդ
հյուրանոցի հետ ԶՕ/ԶԳ-ն աշխատում է այն պայմանավորվածությամբ, որ յուրաքանչյուր ամրագրումից
հյուրանոցը վճարում է վերջինիս 10% կոմիսիոն վճար: Այսպիսով՝ առաջին սյունակում նշվում է 20000, իսկ
երկրորդ սյունակում՝ 2000: Միաժամանակ, եթե, օրինակ, ուղեկցորդի և գիդի ծառայությունն ուղղակիորեն
մատուցվում է ԶՕ/ԶԳ-ի աշխատակիցների կողմից, այստեղ զբոսաշրջիկի կատարած ծախսերը և
կազմակերպության հասույթը կլինեն նույնական: Եթե ԶՕ/ԶԳ-ն հանդես է եկել որպես գործակալ և չի
տիրապետում տեղեկատվություն փաթեթի ծախսային բացվածքին, ապա այդ գումարները նշեք միայն «Այլ»
տողի դիմաց:
24. «Ներգնա զբոսաշրջիկների թվաքանակը, ովքեր ԶՕ/ԶԳ-ի կողմից կազմակերպած շրջագայությունների
(տուրերի) շրջանակներում այցելել են հետևյալ վայրեր» աղյուսակում (5) յուրաքանչյուր վայրի դիմաց նշել
ներգնա զբոսաշրջիկների թվաքանակը, ովքեր ԶՕ/ԶԳ-ի կողմից կազմակերպած շրջագայության շրջանակներում
այցելել են տվյալ վայրերը: Ընդ որում, եթե շրջագայությունը ներառում է մեկից ավելի վայր, ապա այն
զբոսաշրջիկը, ով մասնակցել է տուրին, հաշվառվում է որպես տուրի մեջ ներառված բոլոր վայրերի այցելու:
25. «Ներքին զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ այցելության հիմնական նպատակի» աղյուսակում (6)
համապատասխան սյունակներում լրացվում է ԶՕ/ԶԳ-ի ծառայություններից օգտված ներքին զբոսաշրջիկների
թվաքանակը՝ այցելության հիմնական նպատակը դասակարգելով ըստ 16-րդ կետում նշված տրամաբանության:
26. «Ներքին զբոսաշրջիկների կատարված ծախսերը ԶՕ/ԶԳ-ի կողմից կազմակերպած/ամրագրած
ծառայությունների վրա և դրանից ստացված ԶՕ/ԶԳ հասույթը» (կոմիսիոն վճարները, որոնք կարող են լինել
նույնական) աղյուսակը (7) լրացվում է ըստ 23-րդ կետում ներկայացված տրամաբանության:
27. «Ներքին զբոսաշրջիկների թվաքանակը, ովքեր ԶՕ/ԶԳ-ի կողմից կազմակերպած շրջագայությունների
(տուրերի) շրջանակներում այցելել են հետևյալ վայրեր» աղյուսակը (8) լրացվում է ըստ 24-րդ կետում
ներկայացված տրամաբանության:
28. «Արտագնա զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ նշանակման երկրների» աղյուսակում (9)
համապատասխան սյունակներում լրացվում է ԶՕ/ԶԳ-ի ծառայություններից օգտված արտագնա
զբոսաշրջիկների թվաքանակը ըստ նշանակման երկրների, ընդ որում, եթե փաթեթը ներառում է այց մի քանի
երկրներ, տվյալ զբոսաշրջիկները հաշվառվում են այցելած բոլոր երկրների տողերի դիմաց:
29. «Արտագնա զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ այցելության հիմնական նպատակի» աղյուսակում (10)
համապատասխան սյունակներում լրացվում է ԶՕ/ԶԳ-ի ծառայություններից օգտված արտագնա
զբոսաշրջիկների թվաքանակը՝ այցելության հիմնական նպատակը դասակարգելով ըստ 16-րդ կետում նշված
տրամաբանության:
30. «Արտագնա զբոսաշրջիկների կատարված ծախսերը ԶՕ/ԶԳ-ի կողմից կազմակերպած/ամրագրած
ծառայությունների վրա և դրանից ստացված կազմակերպության հասույթը» (կոմիսիոն վճարները, որոնք կարող
են լինել նույնական) աղյուսակը (11) լրացվում է ըստ 23-րդ կետում ներկայացված տրամաբանության:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի հունվարի 10-ի
«ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ԲԵՌՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1ՍԱԿԱԳԻՆ (ԱՎՏՈ) (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ
ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 6-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե»
կետով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռների փոխադրման սակագների մասին»
Ձև N 1-ՍԱԿԱԳԻՆ (ԱՎՏՈ) (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝
համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռների փոխադրման սակագների մասին»
Ձև N 1-ՍԱԿԱԳԻՆ (ԱՎՏՈ) (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման
հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հունվարի 10
ք. Ստեփանակերտ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 10-ի N 6-Ն որոշման
Ձև N 1–ՍԱԿԱԳԻՆ (ԱՎՏՈ)
(ամսական)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ԲԵՌՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ
20 թ. ________________ (ամիս)

ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-ը

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը I____I____I____I____I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________@_________________________
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողների ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար
առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով
1. Ներհամայնքային երթուղի
Բեռի անվանումը
Ա

Տրանսպորտային
միջոցի տեսակը
Բ

Քաշը (տոննա) x
հեռավորություն կիլոմետր)
1

Սակագինը, (առանց
ԱԱՀ-ի ՀՀ դրամ)
2

Տրանսպորտային
միջոցի տեսակը
Բ

Քաշը (տոննա) x
հեռավորություն կիլոմետր)
1

Սակագինը, (առանց
ԱԱՀ-ի ՀՀ դրամ)
2

2. Ներշրջանային երթուղի
Բեռի անվանումը
Ա

3. Միջշրջանային երթուղի
Բեռի անվանումը

Տրանսպորտային
միջոցի տեսակը

Ա

Բ

Քաշը (տոննա) x
հեռավորություն
(կիլոմետր)
1

Սակագինը, (առանց
ԱԱՀ-ի ՀՀ դրամ)
2

4. Միջպետական երթուղի՝ ներմուծում
Բեռի անվանումը

Տրանսպորտային
միջոցի տեսակը

Ա

Բ

Քաշը (տոննա) x
հեռավորություն
(կիլոմետր)
1

Սակագինը, (առանց
ԱԱՀ-ի ՀՀ դրամ)
2

5. Միջպետական երթուղի՝ արտահանում

Ղեկավար

Բեռի անվանումը

Տրանսպորտային
միջոցի տեսակը

Ա

Բ

Քաշը (տոննա) x
հեռավորություն
(կիլոմետր)
1

________________________________________
(ազգանուն, անուն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)
________________________________
(ազգանուն, անուն)

Սակագինը, (առանց
ԱԱՀ-ի ՀՀ դրամ)
2

________________________
(ստորագրություն)

_______________________
(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 10-ի N 6-Ն որոշման

ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ԲԵՌՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ
ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ՍԱԿԱԳԻՆ (ԱՎՏՈ) (ԱՄՍԱԿԱՆ)
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը սահմանում է «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռների փոխադրման սակագների մասին»
Ձև N 1-ՍԱԿԱԳԻՆ (ԱՎՏՈ) (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝
Հաշվետվություն) լրացման կարգը:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով
բեռնափոխադրումներ իրականացնող, ինչպես նաև օժանդակ և լրացուցիչ ավտոտրանսպորտային
գործունեությամբ զբաղվող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին
նախապես իրազեկվում են:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայություն՝ հաշվետվությունում նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:
4. Պետական վիճակագրության մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրության խախտումը
վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող
մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված
կարգով:
5. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ խնդիրները կարգավորվում են Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
6. Ներհամայնքային փոխադրումը համայնքի վարչական տարածքի սահմաններում իրականացվող
փոխադրումն է:
7. Ներշրջանային փոխադրումը շրջանի վարչական տարածքի սահմաններում իրականացվող
փոխադրումն է:
8. Միջշրջանային փոխադրումը շրջանների միջև այլ շրջանների վարչական տարածքների տարանցումով
կամ առանց տարանցման իրականացվող փոխադրումն է:
9. Միջպետական փոխադրումը պետությունների միջև այլ պետությունների տարածքների տարանցումով
կամ առանց տարանցման իրականացվող փոխադրումն է:
10. Միջպետական ներմուծումը երթուղի է, որի սկզբնակետը գտնվում է տարբեր պետությունների
տարածքներում, իսկ վերջնակետը (անկախ հեռավորությունից) գտնվում է Արցախի Հանրապետության
տարածքում:
11. Միջպետական արտահանումը երթուղի է, որի սկզբնակետը Արցախի Հանրապետության տարածքում է,
իսկ վերջնակետը (անկախ հեռավորությունից) գտնվում է տարբեր պետությունների տարածքներում:
12. Յուրաքանչյուր ուղղությամբ բեռնափոխադրում իրականացնող տրանսպորտի տվյալ տեսակի գծով
գրանցվում է հաշվետու ամսում բեռնափոխադրման ծառայություն-ներկայացուցչի փոխադրման փաստացի
տարածության վրա (տոննա/կմ) մեկ տոննա բեռի առաքման սակագինը առանց ավելացրած արժեքի հարկի
(այսուհետ՝ ԱԱՀ):
13. 1 տոննա բեռի փոխադրման սակագինը իրենից ներկայացնում է 1 տոննա տվյալ տեսակի բեռի 1
կիլոմետր փոխադրման արժեքը:
14. Սակագների համադրելիության ապահովման համար անհրաժեշտ է, որ դրանք լինեն նմանատիպ, ըստ
տեղափոխվող բեռի տեսակի, տրանսպորտի տեսակի, հեռավորության, ինչպես նաև հարկավոր է ուշադրություն
դարձնել նախորդ ամիսներին ներկայացված համապատասխան նկարագրություն ունեցող բեռնափոխադրման
սակագների մակարդակներին:
15. Բեռնափոխադրման սակագները լրացվում են հաշվետու ամսվա 25-ի դրությամբ (1-ից 25-ը ընկած
ժամանակահատվածի համար):
16. Սյունակ «Ա»-ում լրացվում է տվյալ բեռի անվանումը:
17. Սյունակ «1»-ում լրացվում է տվյալ բեռի քաշի (տոննա) և այն տեղափոխման հեռավորության (կիլոմետր)
արտադրյալըֈ
18. Սյունակ «2»-ում լրացվում է հաշվետու ամսվա 1-ից մինչև 25-ը ընկած ժամանակահատվածում
յուրաքանչյուր տեսակ բեռի փոխադրման սակագինը առանց ԱԱՀ-ի:
19. Սակագինը հաշվարկվում է բեռի փոխադրման բեռնաշրջանառության ծավալային և արժեքային
ցուցանիշների հիման վրա:

20. Բեռնաշրջանառությունը (տոննա/կիլոմետր) որոշվում է առանձին երթերով փոխադրված փաստացի
բեռի քանակը (տոննա) բազմապատկելով փոխադրման հեռավորության ցուցանիշով ((տոննա) x (կիլոմետր) =
(տոննա/կիլոմետր)):
21. Սակագինը հաշվարկվում է որպես վերոնշյալ փոխադրման արժեքի (դրամ) հարաբերություն
համապատասխան բեռնաշրջանառությանը (տոննա/կիլոմետր).
Օրինակ՝
Բեռի
անվանումը
Ալյուր

Քանակ
(տոննա)
1
20

Հեռավորություն
Ծավալ
(կիլոմետր) (տոննա-կիլոմետր)
2
3=[1]*[2]
2250
45000

Արժեք
(դրամ)
4
500000

Սակագին
(դրամ)
5=[4]/[3]
11.1

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի հունվարի 10-ի
«ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ԲԵՌՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 1- ՍԱԿԱԳԻՆ (ԽՈՂՈՎԱԿ)
(ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 7-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե»
կետով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
Հաստատել «Խողովակաշարային տրանսպորտով բեռների փոխադրման սակագների մասին»
Ձև N 1-ՍԱԿԱԳԻՆ (ԽՈՂՈՎԱԿ) (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝
համաձայն հավելվածի:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի հունվարի 10
ք. Ստեփանակերտ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 10-ի N 7-Ն որոշման
Ձև N 1–ՍԱԿԱԳԻՆ (ԽՈՂՈՎԱԿ)
(ամսական)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ԲԵՌՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ
20 թ. ________________ (ամիս)

ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-ը

Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը I____I____I____I____I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________@_________________________
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ
տրամադրողների ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար
առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով
Ցուցանիշի անվանումը
Ա
Ծառայություններ խողովակաշարերով
բնական գազի փոխադրման, 1000 խոր. մ /1կմ
1. բնական գազի փոխադրման
2. բնական գազի բաշխման
3. օպերատորի ծառայության մատուցման

Ղեկավար

________________________________________
(ազգանուն, անուն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)
________________________________
(ազգանուն, անուն)

Սակագինը, առանց ավելացված
արժեքի հարկի, (դրամ)
1
X

________________________
(ստորագրություն)

_______________________
(ստորագրություն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ

թ.

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 14-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2009
ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի ԹԻՎ 13-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 05-Ն
ՀՐԱՄԱՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը՝
Հրամայում եմ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության
նախարարի 2009 թվականի մարտի 19-ի «Կուսակցությունների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության արդարադատության նախարարություն ֆինանսական հաշվետվություններ
ներկայացնելու կարգը և ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 13-Ն
հրամանը:

Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարար`

«14» հունվարի 2020թ.
ք.Ստեփանակերտ

Ա. Դանիելյան

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ

24 դեկտեմբերի 2019թ.

N 240
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ
ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության
էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման
գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 348-ՏՆ
եզրակացությունը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Տրամադրել՝
1) ֆիզիկական անձ Վիտալի Արտեմի Պողոսյանին Արցախի Հանրապետությունում մեկ
մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման
գործունեության ՏԾ N00740 լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
2) ֆիզիկական անձ Արա Բենյամինի Հայրապետյանին Արցախի Հանրապետությունում մեկ
մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման
գործունեության ՏԾ N00741 լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
3) անհատ ձեռնարկատեր Ռոբերտ Մուշեղի Ավետիսյանին Արցախի Հանրապետությունում մեկ
մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման
գործունեության ՏԾ N00742 լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
4) անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Գեորգիի Ղազարյանին Արցախի Հանրապետությունում մեկ
մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման
գործունեության ՏԾ N00743 լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
5) ֆիզիկական անձ Արմեն Ալեքսեյի Շաֆերյանին Արցախի Հանրապետությունում մեկ
մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման
գործունեության ՏԾ N00744 լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
6) ֆիզիկական անձ Վարդան Արարատի Միքայելյանին Արցախի Հանրապետությունում մեկ
մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման
գործունեության ՏԾ N00458 լիցենզիայի N00004 ներդիր.
7) անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Արամի Քոչարյանին Արցախի Հանրապետությունում մեկ
մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման
գործունեության ՏԾ N00240 լիցենզիայի N00003 ներդիր:
2.Դադարեցնել՝
1) ֆիզիկական անձ Վարդան Արարատի Միքայելյանի Արցախի Հանրապետությունում մեկ
մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման
գործունեության ՏԾ N00458 լիցենզիայի N00003 ներդիրի գործողությունը.
2) անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Արամի Քոչարյանի Արցախի Հանրապետությունում մեկ
մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման
գործունեության ՏԾ N00240 լիցենզիայի N00002 ներդիրի գործողությունը:
3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը պաշտոնական տեղեկագիրը
հրապարակող մարմնին:
Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ

13 հունվարի 2020թ.

N 01
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ
ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության
էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման
գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողովի 2020 թվականի հունվարի
13-ի N349-ՏՆ
եզրակացությունը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1.Տրամադրել՝
1) ֆիզիկական անձ Մհեր Սերյոժայի Խամփերյանին Արցախի Հանրապետությունում մեկ
մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ներհանրա-պետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման գործունեության
ՏԾ N00745 լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
2)
անհատ
ձեռնարկատեր
Նորայր
Միքայելի
Ղահրամանյանին
Արցախի
Հանրապետությունում
մեկ
մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության
ՏԾ N00746 լիցենզիա և լիցենզիայի
N00001 ներդիր.
3) անհատ ձեռնարկատեր Վահրամ Արեգի Աբրահամյանին Արցախի Հանրապետությունում
մեկ
մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման գործունեության ՏԾ N00683 լիցենզիայի N00002 ներդիր:
2.Դադարեցնել՝ անհատ ձեռնարկատեր Վահրամ Արեգի Աբրահամյանի Արցախի
Հանրապետությունում
մեկ
մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլով
ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00683 լիցենզիայի N00001 ներդիրի
գործողությունը:
3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը պաշտոնական տեղեկագիրը
հրապարակող մարմնին:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ

06 դեկտեմբերի 2019թ.

N 683Ա
ք.Ստեփանակերտ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինության բնագավառի
գործունեության տեսակներով լիցենզավորող հանձնաժողովի 05.12.2019թ. եզրակացությունը (կցվում
է) և ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ
պարբերության պահանջներով,
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
1.Ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրել լիցենզիաներ` ԱՀ տարածքում քաղաքաշինության
բնագավառի համապատասխան գործունեության տեսակով զբաղվելու համար:

2.

Լիցենզավորվող անձի
N

անվանումը և

Գործունեության տեսակը

գտնվելու վայրը
1

2

3

«ԳՐՈՒՆՏ»ՍՊԸ ք. Ստեփ,
Հուրունց 31

Շինարարության իրականացում, ըստ հետևյալ
ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և
արտադրական

«ՄԵՐԻ» ՍՊԸ Ասկերանի

Շինարարության իրականացում, ըստ հետևյալ

շրջան, գ. Խնապատ

ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

«ԳԱՅԱՆԵ»ՍՊԸ ք.Ստեփ.
Գ. Լուսավորիչի 16/11

Որակի տեխնիկական հսկողություն, ըստ հետևյալ
ոլորտի` բնակելի, հասարակական և
արտադրական

Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային կոմունալ քաղաքականության և
լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. Հարությունյանի վրա:

ՆԱԽԱՐԱՐ

Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ

06 դեկտեմբերի 2019թ.

N 684Ա
ք.Ստեփանակերտ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության լիցենզավորող հանձնաժողովի
05.12.2019թ եզրակացությունը և ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ
հոդվածի 1-ին կետի 7-րդ ենթակետի և 7-րդ կետի պահանջներով
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
1. Դադարեցնել ներքոնշյալ ընկերության տրամադրած լիցենզիայի գործունեությունը`

N

1

Լիցենզավորվող անձի
անվանումը և
գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի
համարը

«ԷԿՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ ք. Ստեփ., Սարոյան
ՇԻ-988
43/1

Քաղաքաշինության բնագավառի
գործունեության տեսակը
Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի,
հասարակական և
արտադրական

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակ-կոմունալ քաղաքականության և
լիցենզավորման բաժնի պետ Ա.Հարությունյանի վրա:

ՆԱԽԱՐԱՐ

Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ

20 դեկտեմբերի 2019թ.

N 733Ա
ք.Ստեփանակերտ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության լիցենզավորող հանձնաժողովի
19.12.2019թ. եզրակացությունը և ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ
հոդվածի 1-ին կետի 7-րդ ենթակետի և 7-րդ կետի պահանջներով,
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
1. Դադարեցնել ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրած լիցենզիաների գործունեությունը՝

N

Լիցենզավորվող

Լիցենզի

անձի անվանումը և

այի

գտնվելու վայրը

համարը

Քաղաքաշինության բնագավառի
գործունեության տեսակը
Շինարարության իրականացում, ըստ

1

ՇԻ-999

2

ք. Ստեփ., Սարոյան
փող., շ.8/12

3

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական
և արտադրական

«ԷԼԻՏ ՀԻԴՐՈ» ՍՊԸ
ՇԻ-1000
ՇԻ-1001

Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական
Շինարարության իրականացում, ըստ
հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակ-կոմունալ քաղաքականության և
լիցենզավորման բաժնի պետ Ա.Հարությունյանի վրա:

ՆԱԽԱՐԱՐ

Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ

27 դեկտեմբերի 2019թ.

N 800Ա
ք.Ստեփանակերտ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության լիցենզավորող հանձնաժողովի
27.12.2019թ. եզրակացությունը և ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ
հոդվածի 1-ին կետի 7-րդ ենթակետի և 7-րդ կետի պահանջներով,
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
1. Դադարեցնել ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրած լիցենզիաների գործունեությունը`
Լիցենզավորվող անձի
N

անվանումը և
գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի

Քաղաքաշինության բնագավառի

համարը

գործունեության տեսակը
Շինարարության իրականացում,

1

«ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ» ՍՊԸ ք.

ՇԻ-959

14ա/19

2

ՇԻ-989

«ԹԱՐԹԱՌ ԷՆԵՐՋԻ»
3

ՍՊԸ ք. Ստեփ., Հեքիմյան
փողոց 14ա, բն 19

ըստ հետևյալ ոլորտի՝
հիդրոտեխնիկական

Ստեփ., Հեքիմյան փողոց,

Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ
Շինարարության իրականացում,

ՇԻ-1009

ըստ հետևյալ ոլորտի՝
հիդրոտեխնիկական

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակ-կոմունալ քաղաքականության և
լիցենզավորման բաժնի պետ Ա.Հարությունյանի վրա:

ՆԱԽԱՐԱՐ

Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆUՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի հունվարի 9-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010
ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 104-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 18-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարարության 2010 թվականի
սեպտեմբերի 27-ի «50 տոկոսից ավելի պետության սեփականություն հանդիսացող բաժնեմաս
ունեցող ընկերությունների շահութաբաժնի հաշվարկման հաշվարկի օրինակելի ձևը հաստատելու
մասին» N 104-Ն հրամանով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Ա.Հարությունյան

2020 թվականի հունվարի 9
ք. Ստեփանակերտ

Հավելված
ԱՀ ֆինանսների նախարարի
2020թ. հունվարի 9-ի N 18-Ն հրամանի
«Հավելված
ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի
2010թ. սեպտեմբերի 27-ի N 104-Ն հրամանի
Հաստատում եմ
_____________________
(լիազոր մարմնի ղեկավար)

______________________
(ստորագրությունը)

____

_______________ 20 թ.

կնիքի տեղը
ՀԱՇՎԱՐԿ
50 ՏՈԿՈUԻՑ ԱՎԵԼԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ UԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻUԱՑՈՂ ԲԱԺՆԵՄԱU ՈՒՆԵՑՈՂ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ
1. Շահութաբաժին վճարողի անվանումը
2. Վճարողի գտնվելու վայրը
3. ՀՎՀՀ
4. Հեռախոսի համարը
5. Հաշվետու տարի
6. Ներկայացման ամսաթիվը

Հ/Հ

Ցուցանիշի անվանումը

Տողը

1
1.

2
Հաշվետու ժամանակաշրջանի համար շահույթի կամ վնասի
և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին
հաշվետվություն, տող «Տարվա շահույթ (վնաս)»` հարկումից
հետո (այսուհետ` զուտ շահույթ (վնաս))
50 տոկոսից ավելի պետության սեփականություն հանդիսացող բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների շահութաբաժինների հաշվարկման բազան որոշելիս զուտ շահույթը
(վնասը) ենթակա է ավելացման Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2010թ. հունիսի 15-ի N
292–Ն որոշման 3-րդ կետով հաստատված ծախսերի
առավելագույն թույլատրելի սահմանաչափերը գերազանցող
գումարների չափով (201-ից 212 տողերի հանրագումարը)
այդ թվում`

3

2.

- վնասակար նյութերը շրջակա միջավայր արտանետելու
համար Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված վճարների հետ կապված` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափը գերազանցող
ծախսերի չափով
- Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս գովազդի
համար Արցախի Հանրապետության
կառավարության
սահմանած չափը գերազանցող ծախսերի չափով
- Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս կադրերի
պատրաստման համար Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափը գերազանցող ծախսերի չափով
- Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս կադրերի
վերապատրաստման համար Արցախի Հանրապետության
կառավարության սահմանած չափը գերազանցող ծախսերի
չափով
- հատուկ սննդի համար կատարված ծախսերի համար
Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած
չափը գերազանցող ծախսերի չափով
- արտահագուստի և այլ հանդերձանքի համար կատարված
ծախսերի համար Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափը գերազանցող ծախսերի չափով
- աշխատողներին Արցախի Հանրապետության օրենսդրու-

100

200

201

202

203

204

205

206
207

Հաշվետու տարվա փաստացի
գումար
(հազ.դրամ)
4

Հ/Հ

Ցուցանիշի անվանումը

Տողը

1

2
թյամբ նախատեսված և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունիսի 19-ի թիվ
168 որոշման 3-րդ կետով չնախատեսված փոխհատուցումների համար սահմանած չափը գերազանցող ծախսերի
չափով
- Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս գործուղման
ծախսերի համար Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափը գերազանցող ծախսերի չափով
- Արցախի Հանրապետության տարածքում գործուղման
օրապահիկի (դրան փոխարինող` աշխատավարձի նկատմամբ հավելման) ծախսերի համար Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափը գերազանցող
ծախսերի չափով
- Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած
չափը գերազանցող ներկայացուցչական ծախսերի չափով
- առողջապահական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների տների, մանկական նախադպրոցական հիմնարկների,
վերականգնողական ճամբարների, մշակութային, կրթական
ու մարզական հիմնարկների, ինչպես նաև բնակարանային
ֆոնդի օբյեկտների պահպանման համար Արցախի
Հանրապետության կառավարության սահմանած չափը
գերազանցող ծախսերի չափով
- Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած
չափը գերազանցող Արցախի Հանրապետության տարածքից
դուրս մարքեթինգի ծախսերի չափով
50 տոկոսից ավելի պետության սեփականություն հանդիսացող բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների շահութաբաժինների հաշվարկման բազան որոշելիս զուտ շահույթը (վնասը)
ենթակա է ավելացման Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010թ. հունիսի 15–ի N 292–Ն
որոշման 5-ից 7-րդ կետերով սահմանված այն ծախսերի
չափով, որոնք պետք է իրականացվեն շահութաբաժնի
հաշվարկումից հետո ընկերության տրամադրության տակ
մնացող զուտ շահույթի հաշվին, իսկ հաշվետու տարվան
նախորդող տարվա վերջի դրությամբ կուտակված վնասի
առկայության դեպքում` հաշվետու տարվա զուտ շահույթի և
նախորդ տարվա վերջի դրությամբ կուտակված վնասի
դրական տարբերության հաշվին
(301-ից 306 տողերի հանրագումարը)
այդ թվում`
- Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից կատարված ստուգումներով և վերստուգումներով արձանագրված` ընկերությունների ֆինանսական
հաշվետվություններում ավել ցույց տրված ծախսերի
գումարների չափով
- պետական կամ համայնքների բյուջեներ գանձվող
տույժերի, տուգանքների և այլ գույքային սանկցիաների
գումարի չափով
- անհատույց տրամադրած ակտիվների (այդ թվում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010թ.
հունիսի 15-ի N 292–Ն որոշմամբ նախատեսված աշխատողների պարգևատրման կամ դրամական օգնության, առանձին
ֆիզիկական և շահույթ չհետապնդող իրավաբանական
անձանց անհատույց ֆինանսական օգնության տրամադրման և այլ համանման ծախսեր), ներած պարտավորությունների արժեքի չափով, բացառությամբ գրադարաններին,
թանգարաններին, հանրակրթական դպրոցներին, տունգիշերօթիկներին, ծերանոցներին և մանկատներին, ինչպես
նաև հոգեբուժական և հակաթոքախտային դիսպանսերներին և հիվանդանոցներին փոխանցված (տրամադրված)
միջոցների (ապրանք և (կամ) դրամական միջոցներ), նրանց
մատուցված ծառայությունների արժեքի չափով, բայց ոչ
ավելի, քան համախառն եկամտի 0.25 տոկոսի չափով, որից`

3

3.

- աշխատողների պարգևատրման ծախսեր
- աշխատողներին դրամական օգնության ծախսեր
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Հ/Հ

Ցուցանիշի անվանումը

Տողը

1

2
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4.

5.
6.
7.

* ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` Արցախի
Հանրապետության կառավարության որոշումների հիման
վրա այլ կազմակերպություններին տրամադրված ակտիվների և ներված պարտավորությունների արժեքը, որոնք
ծախս են ճանաչվում ամբողջությամբ հաշվարկի 303 տողում
չեն ներառվում.
- բաժնետիրոջ լիազորություններ իրականացնող պետական
կառավարման
մարմիններին
և
այլ
մարմիններին
տրամադրված հատկացումների չափով
- սպասարկող տնտեսությունների պահպանման ծախսերի
չափով (շինությունների անվճար տրամադրում, հանրային
սննդի ձեռնարկություններին կոմունալ ծառայությունների
արժեքի վճարում և այլն)
- արտադրանքի արտադրությանը չառնչվող ծառայությունների մատուցման կամ դրանց դիմաց ընկերության կողմից
կատարվող ծախսերի չափով (քաղաքների կամ այլ
բնակավայրերի բարեկարգման աշխատանքներ, գյուղատնտեսական աշխատանքներին օժանդակություն և այլն)
50 տոկոսից ավելի պետության սեփականություն հանդիսացող բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների շահութաբաժինների հաշվարկման բազան որոշելիս զուտ շահույթը (վնասը)
ենթակա է ճշգրտման Արցախի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարության
կողմից կատարված
ստուգումներով և վերստուգումներով արձանագրված`
ընկերությունների ֆինանսական հաշվետվություններում
ցույց չտրված կամ պակաս ցույց տրված հասույթի
գումարների չափով
Ընդամենը զուտ շահույթին (վնասին) ավելացվող գումար
(200+300+400)
Զուտ շահույթը (վնասը)` հաշվի առած ավելացումները
(100 + 500)
Շահութաբաժնի առաջարկվող չափը
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Ընկերության տնօրեն (ազգանուն, անուն և ստորագրություն)
________________________________________________________________________
Ընկերության գլխավոր հաշվապահ (ազգանուն, անուն և ստորագրություն)
________________________________________________________________________
կնիքի տեղը»
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ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 2343/02/16
Նախագահող դատավոր` Մ.Ավանեսյան
Դատավորներ`
Լ.Ավանեսյան
Ն.Գրիգորյան

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 2343/02/16

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

12 դեկտեմբերի 2019թ.

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

Ն.Նարիմանյանի
Ի. Կարապետյանի
Ա. Աբրահամյանի
Հ. Աբրահամյանի
Գ. Գրիգորյանի

դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի Կամո Բեգլարյանի ընդդեմ Վիկտոր
Թևոսյանի՝ 7.000.000 /յոթ միլիոն/ ՀՀ դրամ բռնագանձելու և ըստ հակընդդեմ հայցի Վիկտոր
Թևոսյանի ընդդեմ Կամո Բեգլարյանի՝ նվիրատվության պայմանագիր կնքելուն պարտավորեցնելու
պահանջների մասին քաղաքացիական գործով ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի
սեպտեմբերի 26-ի որոշման դեմ պատասխանող Վ.Թևոսյանի նոր երևան եկած հանգամանքներով
վճռաբեկ բողոքը,
ՊԱՐԶԵՑ
1.Գործի դատավարական նախապատմությունը
Կ.Բեգլարյանը 2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ին դիմելով ԱՀ ընդհանուր իրավասության
առաջին ատյանի դատարան /այսուհետ՝ նաև Առաջին ատյանի դատարան/՝ խնդրել է բռնագանձել
Վ.Թևոսյանից 7.000.000 /յոթ միլիոն/ ՀՀ դրամ՝ որպես պատճառված վնասի գումար, հիմնավորելով իր
պահանջը նրանով, որ պայմանավորվել է պատասխանողի հետ նրան հատկացված հողամասում
կառուցել երկհարկանի ավտոտնակ այն պայմանով, որ նա ավտոտնակի առաջին հարկն անհատույց
հանձնի իրեն, սակայն պատասխանողը չի կատարել պայմանագրով ստանձնած իր
պարտավորությունը, անհիմն հարստացել է իր հաշվին: Վկայակոչելով ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի, ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 1-ին,
345-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 347-րդ հոդվածի, 352-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 408-րդ հոդվածի, 414-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի, 417-րդ, 421-րդ հոդվածների, 409-րդ հոդվածի 2-րդ մասի,
17-րդ հոդվածի
պահանջները, հայցվորը նշել է, որ <<ունի վնասների հատուցման իրավունք, որոնց մեջ ներառվում
են ինչպես իր կատարած բոլոր ծախսերն ու տրամադրած շինարարական գույքի կորուստը, այնպես
էլ՝ կետանցում թույլ տված պարտապանի կողմից ստացված եկամուտները, այսինքն, ամփոփ
կերպով, ավտոտնակի շուկայական արժեքը>>:
Առաջին ատյանի դատարանի /դատավոր Հ.Հարությունյան/ 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի
որոշումներով պետական տուրքի վճարման ժամկետը հետաձգելու մասին հայցվոր Կ.Բեգլարյանի
միջնորդությունը բավարարվել է, հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ, հարուցվել քաղաքացիական
գործ և բավարարվել հայցի ապահովման միջոց կիրառելու մասին միջնորդությունը:
Առաջին ատյանի դատարանի 2016 թվականի նոյեմբերի 1-ի որոշմամբ գործով հրավիրվել է
նախնական դատական նիստ:
Առաջին ատյանի դատարանի 2016 թվականի դեկտեմբերի 5-ի որոշումներով գործով
նշանակվել է ապրանքագիտական փորձաքննություն և գործի վարույթը կասեցվել:
Առաջին ատյանի դատարանի 2017 թվականի օգոստոսի 21-ի որոշմամբ գործի քննությունը
վերսկսվել է, և գործը նշանակվել է դատաքննության:

Առաջին ատյանի դատարանի 2017 թվականի հոկտեմբերի 16-ի որոշումներով
պատասխանող Վ.Թևոսյանի ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանի միջնորդությունը բավարարվել է ու
գործով նշանակվել լրացուցիչ ապրանքագիտական փորձաքննություն և գործի վարույթը կասեցվել:
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի մարտի 22-ի որոշմամբ գործի քննությունը
վերսկսվել է և հրավիրվել դատական նիստ /2018 թվականի մայիսի 23-ին/:
Պատասխանող Վ.Թևոսյանը 2018 թվականի մայիսի 17-ին ներկայացրել է հակընդդեմ հայց
ընդդեմ Կ.Բեգլարյանի՝ նվիրատվության պայմանագիր կնքելուն պարտավորեցնելու պահանջով, որը
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի մայիսի 18-ի որոշմամբ ընդունվել է վարույթ:
Առաջին ատյանի դատարանը 2018 թվականի հուլիսի 20-ի վճռով սկզբնական և հակընդդեմ
հայցերը մերժել է:
Հայցվոր-հակընդդեմ պատասխանող Կ.Բեգլարյանի ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի
վերաքննիչ բողոքի հիման վրա վերանայելով նշված վճիռը, ԱՀ վերաքննիչ դատարանը /այսուհետ՝
նաև Վերաքննիչ դատարան/ 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը
բավարարել է, Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի հուլիսի 20-ի վճիռը մասնակիորեն՝
սկզբնական հայցի մասով բեկանել և փոփոխել է.
Հայցվոր Կ.Բեգլարյանի հայցապահանջը բավարարվել է մասնակիորեն. Վ. Թևոսյանից
հօգուտ Կ.Բեգլարյանի գանձվել է 6.860.900 /վեց միլիոն ութ հարյուր վաթսուն հազար ինը հարյուր/ ՀՀ
դրամ՝ առոչինչ գործարքի արդյունքում կատարված շինաշխատանքների, անբաժանելի
շինությունների արժեքը:
Վ.Թևոսյանից հօգուտ Կ.Բեգլարյանի գանձվել է 226.496 /երկու հարյուր քսանվեց հազար
չորս հարյուր իննսունվեց/ ՀՀ դրամ՝ որպես դատական ծախս:
Հօգուտ Արցախի Հանրապետության Վ.Թևոսյանից գանձվել է 137.200 /մեկ հարյուր
երեսունյոթ հազար երկու հարյուր/ ՀՀ դրամ, իսկ Կ.Բեգլարյանից՝ 2.800 /երկու հազար ութ հարյուր/
ՀՀ դրամ՝ որպես հայցադիմում ներկայացնելու համար վճարման ենթակա պետական տուրքի
գումար:
Որոշվել է Առաջին ատյանի դատարանի 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի որոշմամբ
կիրառված հայցի ապահովման միջոցը՝ Վ.Թևոսյանին պատկանող գույքի և/կամ դրամական
միջոցների վրա արգելանք դնելու մասին, պահպանել մինչև Վերաքննիչ դատարանի որոշման
կատարումը:
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի հուլիսի 20-ի վճիռը մնացած մասով թողնվել է
օրինական ուժի մեջ:
Հակընդդեմ հայցի մասով Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը չի բողոքարկվել:
Վերաքննիչ դատարանի նշված որոշման դեմ վճռաբեկ բողոք են ներկայացրել
պատասխանող-հակընդդեմ հայցվոր Վ.Թևոսյանը և նրա ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանը:
Գերագույն դատարանը 2018 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշմամբ վճռաբեկ բողոքը վարույթ
ընդունելը մերժել է:
Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ի որոշման դեմ Վ.Թևոսյանն ու նրա
ներկայացուցիչ Ռ.Մարտիրոսյանը 09.04.2019թ. ներկայացրել են նոր երևան եկած հանգամանքներով
վճռաբեկ բողոք, որի վարույթ ընդունումը Գերագույն դատարանի 2019 թվականի մայիսի 6-ի
որոշմամբ մերժվել է: Պատասխանող-հակընդդեմ
հայցվոր Վ.Թևոսյանը 2019 թվականի
հոկտեմբերի 25-ին նոր երևան եկած հանգամանքների հիմքով բերել է վճռաբեկ բողոք:
Գերագույն դատարանի 2019 թվականի նոյեմբերի 27-ի որոշմամբ վճռաբեկ բողոքն ընդունվել
է վարույթ և հարուցվել նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման վարույթ:
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:
2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի սահմաններում ներքոհիշյալ
հիմնավորումներով.
Բողոքաբերը, շարադրելով գործի դատավարական նախապատմությունը և Վերաքննիչ
դատարանի
որոշման
պատճառաբանությունները,
մեջբերելով
ԼՂՀ
քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 194-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 195-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի,
196-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի բովանդակությունը, նշել է, որ գործով առկա են նոր երևան
եկած հանգամանքներ:
Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատճառաբանել է հետևյալ փաստարկներով.
Սույն քաղաքացիական գործով դիմում է ներկայացվել ԱՀ ֆինանսների նախարարի
տեղակալ Ա.Դոլուխանյանին՝ Կամո Բեգլարյանի կողմից Ստեփանակերտ քաղաքի Հեքիմյան 18/60
հասցեում գտնվող ավտոտնակը կառուցելու համար նրա կամ իրավաբանական անձի կողմից
հարկային վճարումներ կատարելու վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրելու մասին, որպիսի

գումարը ներառված է եղել դատաշինարարական փորձաքննության եզրակացության մեջ, համաձայն
որի՝ ԱԱՀ կազմել է 20 տոկոս, և ըստ այդմ՝ դատարանը դատական ակտը կայացրել է նաև 20 տոկոսի
հաշվառումով: Այսինքն՝ պատասխանողից բռնագանձվել է ոչ համաչափ գումար:
ԱՀ ֆինանսների նախարարի կողմից ներկայացված տեղեկությունը համադրելով գործով
նշանակված փորձաքննության եզրակացությունների և հարցմամբ ձեռք բերված տվյալների հետ
պարզվել է, որ 7.250.900 ՀՀ դրամ գումարում ներառված են եղել վերադիր ծախսերը՝ 8.5 տոկոս,
պլանային կուտակումները՝ 10 տոկոս, ժամանակավոր շինությունների ծախսերը՝ 1 տոկոս,
կլիմայական պայմանների ազդեցությունը՝ 0.7 տոկոս, ԱԱՀ՝ 20 տոկոս և ավտոծառայությունների
ծախսերը: Միևնույն ժամանակ պատասխան է տրվել, որ փաստացի ավտոտնակի կառուցման
շինարարական աշխատանքների արժեքը կազմում է 5.722.300 ՀՀ դրամ:
Ըստ բողոքի՝ «ԼՂՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա» ՊՈԱԿ-ից ստացված
գրությունը համադրելով դատական ակտով որոշված գումարի հետ պարզվում է, որ 1.138.600 ՀՀ
դրամ գումարի չափով /6.860.900 -5.722.300/ ավել պարտավորություն է դրվել պատասխանողի վրա:
Բողոքաբերի պնդմամբ՝ բերված հանգամանքները և փաստերն օբյեկտիվ իրականության
երևույթներ են, որոնք գոյություն են ունեցել անկախ դատավարության մասնակիցների, ինչպես նաև
դատարանի իմացությունից: Հետևաբար, գործի քննության ավարտից հետո հայտնի դարձած նոր
ապացույցները կարող են վկայել այն մասին, որ գործի քննության ժամանակ դրանց հետազոտման և
գնահատման դեպքում դատական քննության առարկա հանդիսացած հանգամանքների
առկայության կամ բացակայության մասին դատարանի հետևություններն այլ կլինեին: Նշված
հանգամանքները հայտնի չեն եղել և չէին կարող հայտնի լինել ինչպես պատասխանողին, այնպես էլ
հայցվորին: Նշված հանգամանքները նոր երևան եկած հանգամանքներ են: Նոր երևան եկած
հանգամանքները հիմնավորվում են նրանով, որ քաղաքացիական գործի քննության ընթացքում
նշանակված փորձաքննությամբ այդպիսի հարցեր առաջադրված չեն եղել, իսկ դատավարության
մասնակիցները չէին կարող կանխատեսել նման հանգամանքի առկայությունը: Բացի այդ, ԱՀ
ֆինանսների նախարարության պարզաբանումն ակնհայտորեն վկայում է նոր երևան եկած
հանգամանքների մասին:
Ըստ բողոքի՝ բողոքաբերը նոր երևան եկած հանգամանքով վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու
հիմքերի մասին վերջնականապես իմացել է 2019 թվականի հոկտեմբերի 15-ին, երբ որ գրություն է
ստացել ԱՀ ֆինանսների նախարարությունից հայցվորի կամ այլ անձի կողմից ավտոտնակի
կառուցման համար ԱԱՀ չվճարված լինելու մասին:
Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է հարուցել Վերաքննիչ դատարանի 2018
թվականի սեպտեմբերի 26-ի որոշման նոր երևան եկած հանգամանքներով վերանայման վարույթ և
դրա քննության արդյունքներով մասամբ բեկանել նշված որոշումը և գործն ուղարկել Առաջին
ատյանի դատարան՝ նոր քննության:
3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը
Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը.
1.Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական 1-21
մատյանի 165518 համարի տակ 15.08.2016թ. կատարված գրանցման (019501 վկայական) համաձայն՝
Ստեփանակերտ քաղաքի Ա.Հեքիմյան 18/60 հասցեով 0,003895 հա մակերեսով հողամասի և դրա վրա
կառուցված 63,41 քառ.մ ընդհանուր մակերեսով ավտոտնակի նկատմամբ գրանցված էր Վիկտոր
Թևոսյանի կառուցապատման իրավունքը (հատոր 1-ին, գ.թ.100):
2.Դատաշինարարատեխնիկական փորձաքննության արդյունքում փորձագետի կողմից 2017
թվականի օգոստոսի 16-ին տրված եզրակացության համաձայն՝ Ստեփանակերտ քաղաքի Հեքիմյան
18 շենքի բակում գտնվող Վ.Թևոսյանին կառուցապատման իրավունքով պատկանող ավտոտնակի
շուկայական արժեքը 2017 թվականի օգոստոս ամսվա դրությամբ և առկա ապրանքային վիճակում
կազմում է 4.645.000 ՀՀ դրամ (հատոր 1-ին, գ.թ.83-87):
3.Փորձագետի 2018 թվականի մարտի 19-ի եզրակացության համաձայն՝ Ստեփանակերտ
քաղաքի Հեքիմյան 18 շենքի բակում գտնվող Վ.Թևոսյանին սեփականության իրավունքով
պատկանող ավտոտնակի կառուցման աշխատանքների ընդհանուր ծավալը /2016թ. դրությամբ/
կազմում է 7.250.900 ՀՀ դրամ (հատոր 1-ին, գ.թ.122-133):
4.Որպես նոր երևան եկած հանգամանքների ապացույցներ, բողոքաբերը մատնանշում է ԱՀ
ֆինանսների նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 15-ի գրությունը, 2019թ. մարտի 11-ի Հմ՝
09313/19 փորձագետի եզրակացությունը, «ԼՂՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա»
ՊՈԱԿ տնօրենի գրությունը, համաձայն որոնց՝ հայցվոր Կ.Բեգլարյանը հարկային մարմնում
հաշվառված չէ որպես հարկ վճարող, ԱՀ հարկային օրենսդրության համաձայն՝ քաղաքացիների
կողմից անձնական օգտագործման ենթակա գույքի գծով կատարվող շինարարական
աշխատանքները /ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով/ հարկման ենթակա չեն, փորձագետի կողմից

տրված եզրակացության մեջ նշված 7.250.900 ՀՀ դրամ գումարում ներառված են վերադիր ծախսերը՝
8.5 տոկոս, պլանային կուտակումները՝ 10 տոկոս, ժամանակավոր շենքեր շինությունների ծախսերը՝
1 տոկոս, կլիմայական պայմանների ազդեցությունը՝ 0.7 տոկոս, ԱԱՀ՝ 20 տոկոս և ավտոծառայությունների ծախսերը, վերը նշված ծախսերի չկիրառման դեպքում, տվյալ ավտոտնակի կառուցման
շինարարական աշխատանքների արժեքը կկազմի 5.722.300 ՀՀ դրամ, որն իր մեջ ներառում է
նյութերի արժեքի նկատմամբ կիրառված ԱԱՀ և ավտոծառայությունների ծախսերը:
4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն գործով վճռաբեկ բողոքը վարույթ
ընդունելը պայմանավորված է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի
1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված հիմքի առկայությամբ, այն է՝ առկա է նոր երևան եկած
հանգամանք: Միաժամանակ Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է համարում անդրադառնալ նոր
երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման վերաբերյալ ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված իրավական
կարգավորմանը՝ հաշվի առնելով նման գործերով դատական պրակտիկայի միասնականության
ապահովումը:
Գերագույն դատարանը, վճռաբեկ բողոքի հիմքի և հիմնավորումների սահմաններում
վերանայելով Վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ի որոշումը, գտնում է, որ
բողոքը պետք է բավարարել, նոր երևան եկած հանգամանքների հիմքով մասնակիորեն բեկանել
որոշումը և գործը՝ բռնագանձման ենթակա գումարի մասով, ուղարկել ԱՀ ընդհանուր
իրավասության առաջին ատյանի դատարան՝ նոր քննության՝ հետևյալ պատճառաբանությամբ.
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝
հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և
ազատություններով՝ որպես անմիջականորեն գործող իրավունք: Նույն հոդվածի 4-րդ մասի
համաձայն՝ պետությունն ապահովում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու
ազատությունների պաշտպանությունը՝ միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքներին և
նորմերին համապատասխան:
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ ոչ ոք
չի կարող զրկվել սեփականությունից՝ բացառությամբ դատական կարգով՝ օրենքով սահմանված
դեպքերի:
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ դատական
պաշտպանության իրավունք:
Սույն վճռաբեկ բողոքում ըստ էության բարձրացվում է սեփականության իրավունքի
խախտման հարցը, որը, ըստ ԱՀ Սահմանադրության, դասվում է մարդու և քաղաքացու հիմնական
իրավունքների և ազատությունների շարքին:
Արցախի
Հանրապետության
դատական
օրենսգրքի՝
«Դատարանի
խնդիրները»
վերտառությամբ 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ արդարադատություն և օրենքով
նախատեսված այլ լիազորություններ իրականացնելիս դատարանն ապահովում է անձի՝
Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով և
օրենքով նախատեսված իրավունքների և ազատությունների, պետության և հասարակության շահերի
պաշտպանությունը:
ԱՀ դատական օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ օրինական ուժի մեջ
մտած դատական ակտերը պարտադիր են, իսկ կատարում ենթադրող լինելու դեպքում ենթակա են
պարտադիր կատարման պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դրանց
պաշտոնատար անձանց, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից:
Նշված հոդվածի վերլուծությունից հետևում է, որ դատարանի դատական ակտերը, օրինական
ուժի մեջ մտնելով, որպես հետևանք ձեռք են բերում դատական ակտերի կայունությունը
երաշխավորող այնպիսի հատկանիշ, ինչպիսին անհերքելիությունն է: Այստեղ գործում է միջազգային
իրավունքում հայտնի սկզբունքը՝ «Դատարանը կրկին չի որոշի արդեն որոշված գործը» (res judicata):
Այս սկզբունքը ենթադրում է, որ դատական գործով ընդունված վերջնական որոշումը, որպես
իրավական որոշակիության արդյունք, ենթակա է հարգանքի: Դա բացառում է օրինական ուժի մեջ
մտնելուց հետո դատական ակտի վերանայման և բեկանման հնարավորությունը, բացառությամբ ԼՂՀ
օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի: Որպես այդպիսի բացառիկ դեպք օրենսդիրը նախատեսել
է նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի
բողոքարկումը և վերանայումը:
ԱՀ դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ նոր կամ նոր երևան եկած
հանգամանքներով, ինչպես նաև նյութական կամ դատավարական իրավունքի հիմնարար

խախտման հիմքով դատական ակտերը վերանայվում են օրենքով նախատեսված դեպքերում և
կարգով:
Հաշվի առնելով անձանց խախտված իրավունքների լիարժեք պաշտպանության տեսանկյունից
նոր երևան եկած հանգամանքների հիմքով դատական ակտերի վերանայման ինստիտուտի
կարևորությունը, Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է համարում բացահայտել նշված
ինստիտուտի բովանդակությունը և արձանագրում է, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով իրավական
նորմի կիրառումը միշտ կապված է նորմերի մեկնաբանության հետ, այսինքն՝ դատարանի հատուկ
գործառույթի հետ, որը կապված է կիրառման ենթակա նորմի իմաստի բացահայտման հետ:
Հետևաբար, Գերագույն դատարանը, սույն բողոքի շրջանակներում բացահայտելով այդ ինստիտուտի
դերը և նշանակությունը՝ անձանց իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, պետք է
պատասխանի հետևյալ հարցերին. 1. ի՞նչ պետք է հասկանալ <<նոր երևան եկած հանգամանք>>
հասկացության տակ, և վճռաբեկ բողոքում վկայակոչված հանգամանքները հանդիսանու՞մ են,
արդյոք, նոր երևան եկած հանգամանքներ, 2. Եթե՝ այո, ապա այդ հանգամանքները գործի լուծման
համար ունե՞ն էական նշանակություն, թե՝ ոչ, 3. պահպանվե՞լ է, արդյոք, նոր երևան եկած
հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման բողոք ներկայացնելու ընթացակարգը:
Քաղաքացիական գործերով նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտը
վերանայելու ինստիտուտն իր կարգավորումն է ստացել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 4-րդ բաժնի 35-րդ գլխի 194-196-րդ, 198-201-րդ հոդվածներում:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի համաձայն՝ նոր երևան
եկած հանգամանքները հիմք են դատական ակտի վերանայման համար, եթե՝
1/ բողոք ներկայացրած անձն ապացուցում է, որ այդ հանգամանքները հայտնի չեն եղել և չէին
կարող հայտնի լինել գործին մասնակցող անձանց, կամ այդ հանգամանքները հայտնի են եղել
գործին մասնակցող անձանց, բայց նրանցից անկախ պատճառներով չեն ներկայացվել դատարան, և
այդ հանգամանքները գործի լուծման համար ունեն էական նշանակություն.
2/ դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով հաստատված՝ վկայի ակնհայտ կեղծ
ցուցմունքները, փորձագետի ակնհայտ կեղծ եզրակացությունը, թարգմանչի ակնհայտ սխալ
թարգմանությունը, փաստաթղթերի կամ իրեղեն ապացույցների կեղծված լինելը հանգեցրել են
ապօրինի կամ չհիմնավորված դատական ակտ կայացնելուն.
3/ դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով հաստատվել է, որ գործին մասնակցող
անձինք կամ նրանց ներկայացուցիչները կամ դատավորը, գործի քննության հետ կապված կատարել
են հանցավոր արարք.
4/ վերացվել է այն դատական ակտը, դատավճիռը, վարչական կամ տեղական
ինքնակառավարման մարմնի որոշումը, որը հիմք է ծառայել տվյալ վճռի կայացման համար:
Օրենսդիրը սահմանել է նաև ժամկետ, որի ընթացքում կարող է ներկայացվել նոր երևան եկած
հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման բողոք:
Այսպես՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 198-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ
մասերի համաձայն՝ նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման
բողոք կարող է բերվել երեք ամսվա ընթացքում այն պահից, երբ բողոք բերող անձն իմացել է կամ
կարող էր իմանալ դրանց ի հայտ գալու մասին: Դատական ակտի վերանայման բողոք չի կարող
ներկայացվել, եթե դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո անցել է քսան տարի:
Ինչպես հետևում է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
196-րդ հոդվածի
բովանդակությունից, հոդվածում նշված 2-4-րդ հիմքերը սպառիչ են, իսկ 1-ին հիմքն իր մեջ չի
ներառում նոր երևան եկած գնահատելի հանգամանք հանդիսացող փաստարկների, ապացույցների
սպառիչ անվանական ցանկը, ինչը յուրաքանչյուր գործով դատարանի գնահատման խնդիրն է:
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ նշված նորմի (ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված) վերլուծությունից
հետևում է, որ դատական ակտը նոր երևան եկած հանգամանքների հիմքով վերանայվում է, եթե
գոյություն ունի միաժամանակյա հետևյալ պայմանների առկայությունը. 1.այդ հանգամանքները
հայտնի չեն եղել և չէին կարող հայտնի լինել գործին մասնակցող անձանց, կամ այդ հանգամանքները
հայտնի են եղել գործին մասնակցող անձանց, բայց նրանցից անկախ պատճառներով չեն
ներկայացվել դատարան, և 2.այդ հանգամանքները էական նշանակություն ունեն գործի լուծման
համար:
Գերագույն դատարանը նախկինում կայացրած իր որոշումներում արտահայտել է այն
դիրքորոշումը, որ յուրաքանչյուր գործ իր փաստական հանգամանքներով եզակի է, հետևաբար
<<նոր երևան եկած հանգամանքի>> գնահատումը յուրաքանչյուր գործով պետք է իրականացվի՝
հաշվի առնելով վերանայվող գործի բոլոր փաստերը:
Գերագույն դատարանն իր նախկինում կայացրած որոշումներում արձանագրել է նաև, որ նոր
երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման վարույթը հանդիսանում է

քաղաքացիադատավարական իրավահարաբերությունների մասնակիցների իրավունքների և
օրենքով պահպանվող ազատությունների պաշտպանության լրացուցիչ երաշխիք: Այս ինստիտուտի
առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ դատական ակտի վերանայման հիմք է հանդիսանում ոչ
թե նյութական կամ դատավարական օրենքի խախտումը կամ գործի լուծման համար էական
նշանակություն ունեցող փաստերի սխալ գնահատումը դատարանի կողմից, այլ դատական ակտի
օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո գործի համար էական նշանակություն ունեցող այնպիսի
հանգամանքների երևան գալը, որոնք հայտնի չէին կողմերին և դատարանին` դատական ակտը
կայացնելուց առաջ, և դատական ակտ կայացնելիս դատարանը դրանք հաշվի չի առել: Նոր երևան
եկած հանգամանքների` գործի լուծման համար էական նշանակություն ունենալու հարցը
դատարանը լուծում է՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր կոնկրետ գործի հանգամանքները: Այս
հարցում որոշիչ չափանիշ է հանդիսանում գործի ելքի վրա ազդելու՝ նոր երևան եկած
հանգամանքների ունակությունը: Գործի համար նշանակություն ունեցող հանգամանքներն այն
փաստերն են, որոնք ունեն էական նշանակություն կողմերի միջև գոյություն ունեցող
իրավահարաբերությունների որակման համար, գոյություն են ունեցել գործի քննության պահին,
հայտնի չեն եղել գործին մասնակցող անձանց, կամ հայտնի են եղել, բայց նրանցից անկախ
պատճառներով չեն ներկայացվել դատարան, կայացվել է այլ դատական ակտ, քան կկայացվեր, եթե
դրանք տրամադրված լինեին դատական ակտը կայացնող դատարանին /տես՝ թիվ ԸԻԴ 1428/02/10թ.,
ԸԻԴ 1982/02/11 քաղաքացիական գործերով Գերագույն դատարանի 2011 թվականի նոյեմբերի 11-ի և
2013 թվականի մարտի 22-ի որոշումները/:
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ դատական ակտերի վերանայման
ինստիտուտի ողջ բովանդակությունը հանգում է նրան, որ այդ ինստիտուտի միջոցով ապահովվում է
խախտված իրավունքների վերականգնումը, իսկ դա պահանջում է խախտման արդյունքում տվյալ
անձի համար առաջացած բացասական հետևանքների վերացում, ինչն իր հերթին պահանջում է
հնարավորինս վերականգնել մինչև իրավունքի խախտումը գոյություն ունեցած վիճակը:
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր մի շարք որոշումներում արձանագրել է,
որ այն հանգամանքները, որոնք արդեն իսկ առկա են դատաքննության ժամանակ, սակայն որևէ
պատճառով չեն ներկայացվել դատարան և հայտնի են դարձել միայն դատավարությունից հետո,
համարվում են <<նոր երևան եկած>>: Դատարանի ակտն ուժը կորցրած ճանաչելու պահանջով
դիմած անձը պետք է ցույց տա, որ ապացույցն անհնար է եղել ներկայացնել վերջնական նիստի
ժամանակ, և այդ ապացույցն ունի որոշիչ նշանակություն (Քսերաժն ընդդեմ Ալբանիայի գործով,
Երոգովան ընդդեմ Ռուսաստանի գործով և այլն):
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ նոր երևան եկած հանգամանքի
հիմքով դատական ակտի վերանայումը չպիտի մեկնաբանել որպես իրավական որոշակիության
սկզբունքի խախտում: Այդ խնդրի առնչությամբ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը
նշել է, որ <<... իրավական որոշակիության պահանջները բացարձակ չեն: Այս սկզբունքից շեղումն
արդարացված է միայն այն դեպքում, երբ դա անհրաժեշտ է էական և անհաղթահարելի բնույթ
ունեցող հանգամանքների թելադրանքով կամ եթե լուրջ իրավաչափ նկատառումները գերակայում
են <<իրավական որոշակիության սկզբունքի նկատմամբ .../Քսերաժն ընդդեմ Ալբանիայի գործով 2008
թվականի հունիսի 29-ի վճիռ/:
Մեկ այլ գործով, անդրադառնալով նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտի
վերանայման գործընթացի իրավական կարևորության խնդրին՝ ՄԻԵԴ-ն արձանագրել է, որ <<գործի
նորոգումը նոր երևան եկած հանգամանքների հիման վրա ինքնին չի հակասում իրավական
որոշակիության սկզբունքին այնքանով, որքանով այն օգտագործվում է արդարադատության
սխալներն ուղղելու համար: Դատարանի խնդիրն է պարզել՝ արդյո՞ք ընթացակարգը համահունչ է
կիրառվել է 6-րդ հոդվածի 1-ին պարագրաֆին /Կուզնեցովան ընդդեմ Ռուսաստանի գործով/:
Նոր երևան եկած հանգամանքների հիմքով դատական ակտերի վերանայումն այն բացառիկ
դեպքերից է, երբ անձի իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու նպատակը գերակայում է
<<դատարանը կրկին չի որոշի արդեն որոշված գործը>> (res judicata) դոկտրինայի հիմքում ընկած
սկզբունքների, մասնավորապես՝ իրավական որոշակիության սկզբունքի, նկատմամբ: Գերագույն
դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ նոր երևան եկած հանգամանքի հիմքով դատական ակտի
վերանայման պահանջի մերժումը չի կարող հիմնավորվել վերը նշված սկզբունքի պահպանման
նկատառումներով և անհրաժեշտությամբ:
Գերագույն դատարանը կարևորում է այն հարցադրումը, թե որքանով է ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի նորմն իրավական իմաստով լիարժեք երաշխավորում
գործի համար նշանակություն ունեցող այս կամ այն տեղեկատվության /ապացույցի/ որպես <<նոր
երևան եկած հանգամանք>> գնահատելու հնարավորությունն այն իմաստով, որ եթե
դատավարության մասնակցի կողմից ներկայացված լիներ դատարանին /հետազոտված լիներ

դատարանի կողմից/, ապա կկայացվե՞ր այլ որոշում, քան այն, որն այդ հանգամանքի երևան գալու
հիմքով վիճարկվում է:
Գերագույն դատարանը փաստում է, որ օրենքում օբյեկտիվորեն հնարավոր չէ թվարկել գործի
համար էական նշանակություն ունեցող և կողմերին ու դատարանին հայտնի չեղած և գործի ելքի
վրա ազդեցություն ունեցող բոլոր հանգամանքների ցանկը, հետևաբար դատարանն այդ հարցը
պետք է որոշի յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով հաշվի առնելով գործի բոլոր հանգամանքները և
գնահատելով նոր երևան եկած հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը, որոնք
պետք է ապացուցված լինեն վճռաբեկ բողոքին կցված փաստաթղթերով՝ օրինական ուժի մեջ
դատավճռով, տեղեկանքներով, այլ նյութերով:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 196-րդ հոդվածը՝ որպես նոր երևան եկած
հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման հիմք վկայակոչելով այն հանգամանքները, որոնք
էական նշանակություն ունեն գործի լուծման համար, սահմանում է նաև, որ դրանք չպիտի հայտնի
լինեին կողմերին: Դրա հետ մեկտեղ նշված հանգամանքները չպիտի հայտնի լինեին նաև
դատարանին, հակառակ դեպքում, կստացվի, որ դատարանը դրանք հաշվի չի առել կամ սխալ
գնահատական է տվել գործի համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքներին և կայացրել
ոչ ճիշտ որոշում: Այսպիսով, պետք է բացառվի <<նոր երևան եկած հանգամանք>> հասկացության
նեղ իմաստով մեկնաբանությունը: Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերը
վերանայվում են, եթե ի հայտ են եկել դատական ակտ կայացնելիս դատարանին անհայտ մնացած
այլ հանգամանքներ, և Գերագույն դատարանը գտնում է, որ քանի որ <<նոր երևան եկած
հանգամանք>> հասկացությունը գնահատելի հասկացություն է, չպիտի բացառել նոր երևան եկած
իրավաբանորեն գնահատելի որևէ հանգամանքի դատարանում քննության հնարավորությունը, եթե
դրա՝ դատական ակտի հիմքում օբյեկտիվորեն հաշվի չառնելը հանգեցրել է ոչ արդար դատական
ակտի կայացմանը:
Ինչպես հետևում է սույն գործի նյութերից՝ ըստ կողմերի պայմանավորվածության՝ հայցվոր
Կ.Բեգլարյանը հիմնականում իր միջոցներով պատասխանող Վ.Թևոսյանին կառուցապատման
իրավունքով պատկանող հողամասում կառուցել է երկհարկանի ավտոտնակ, որի առաջին հարկը
պետք է ձևակերպվեր նրա անվամբ, սակայն ավտոտնակը մնացել է իրավաբանորեն ձևակերպված
Վ.Թևոսյանի անվամբ, և հայցվորը դիմել է դատարան՝ պահանջելով ավտոտնակի շուկայական
արժեքի չափով հատուցել իր կրած վնասները: Վերաքննիչ դատարանը Կ.Բեգլարյանի հայցը
բավարարել է՝ հիմք ընդունելով փորձագետի եզրակացությունում նշված գումարը: Սակայն
դատարանի որոշումն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո պարզվել է, որ փորձագետն իր
եզրակացությունը կազմել է՝ հիմք ընդունելով իրավաբանական անձի կողմից կատարված
շինարարական աշխատանքների կատարման արժեքը, հարկերի գումարը: Մինչդեռ, ԱՀ ֆինանսների
նախարարի տեղակալի կողմից 15.10.2019թ. տրված տեղեկանքի համաձայն՝ Կ.Բեգլարյանը
հարկային մարմնում հաշվառված չէ, քաղաքացիների կողմից անձնական օգտագործման ենթակա
գույքի գծով կատարվող շինարարական աշխատանքները (ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով)
հարկման ենթակա չեն:
Բողոքաբերի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համաձայն՝ որոշում կայացնելիս
Վերաքննիչ դատարանին հայտնի չեն եղել վերը նշված հանգամանքները: Գերագույն դատարանը
փաստում է, որ տվյալ հանգամանքներն առնչվում են գործին, առկա են եղել դատաքննության
ընթացքում, սակայն հայտնի չեն եղել բողոքաբերին և դատարանին, և ի հայտ են եկել միայն
դատական ակտ կայացնելուց հետո, և եթե դատարանը դրանք հաշվի առներ, ապա պետք է
Վ.Թևոսյանից բռնագանձման ենթակա գումարը նվազեցներ: Գերագույն դատարանի գնահատմամբ,
դրանք նոր երևան եկած հանգամանքներ են:
Գերագույն դատարանը տվյալ հանգամանքները գնահատում է որպես գործի լուծման համար
էական նշանակություն ունեցող նոր երևան եկած հանգամանքներ՝ ելնելով նաև հետևյալից.
Թեև ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի
2-րդ մասի
համաձայն՝ դատարանի համար որևէ ապացույց նախապես հաստատվածի ուժ չունի, բացառությամբ
նույն օրենսգրքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի, և համաձայն նույն օրենսգրքի 60-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի՝ փորձագետի եզրակացությունը հետազոտվում է դատական նիստում և
գնահատվում մյուս ապացույցների հետ, այնուամենայնիվ, մասնագիտացված փորձագիտական
հաստատությունների աշխատակիցները կամ դատարանի որոշմամբ՝ որպես փորձագետ
նշանակված այլ մասնագետները, օժտված լինելով հատուկ գիտելիքներ պահանջող հարցերին
պատասխանելու ունակությամբ, եզրակացություններ են տալիս, սակայն որոշ հանգամանքներ
կարող են վրիպել կողմերի կամ դատարանի ուշադրությունից և գործը քննելու պահին հայտնի չլինել
նրանց, այլ ինչ-որ հանգամանք երևան գա ավելի ուշ՝ դատական ակտը կայացնելուց և օրինական
ուժի մեջ մտնելուց հետո: Եվ դա թույլատրելի է, քանի որ կողմերը կարող են չտիրապետել (չեն

տիրապետում) հատուկ գիտելիքներ պահանջող հարցերին, հետևաբար, իրավաչափ է այդ հիմքով
դատական ակտի վերանայման պահանջ դնելը:
Բողոքաբերը ԱՀ ֆինանսների նախարարության տեղեկանքը ստացել է 15.10.2019թ., իսկ
բողոքը ներկայացրել 25.10.2019թ., այսինքն՝ օրենքով սահմանված երեք ամսվա ընթացքում:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ չպիտի բացառվի /սահմանափակվի/ նոր երևան
եկած հանգամանքի
արդար, արդյունավետ դատաքննությամբ հետազոտումն և կայացված
դատական ակտի վերանայումը, եթե այդ հանգամանքը հաշվի առնելը կարող է հանգեցնել
օրինական, հիմնավորված և պատճառաբանված դատական ակտի կայացմանը (ԼՂՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 121-րդ, 121.1-ին, 230-րդ հոդվածներ):
Գերագույն դատարանն ավելորդ չի համարում նշել, որ դատարանները քաղաքացիական
գործերով վնասների չափը որոշելիս պետք է ղեկավարվեն ողջամտության, արդարացիության և
համաչափության սկզբունքներով:
Գերագույն դատարանի վերը նշված պատճառաբանություններով հերքվում են Գերագույն
դատարանի դատական նիստին ներկայացված հայցվորի գրավոր բացատրությունում վկայակոչված
փաստարկներն այն մասին, որ սույն գործով նոր երևան եկած հանգամանք չկա:
Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման կանոնները
սահմանող ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 201-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
համաձայն՝ այդ վարույթի արդյունքում կայացված դատական ակտում դատարանը կարող է
չփոփոխել վերանայված դատական ակտի եզրափակիչ մասը, միայն եթե ծանրակշիռ փաստարկների
մատնանշմամբ հիմնավորում է, որ նույն օրենսգրքի 196-րդ կամ 197-րդ հոդվածով նախատեսված
հանգամանքներն ըստ էության չէին կարող ազդել գործի ելքի վրա:
Վերը նշված իրավական նորմի մեկնաբանությունից հետևում է, որ դատարանը կարող է
չբեկանել վերանայվող դատական ակտը միայն եթե հիմնավորվի, որ բողոքում նշված հանգամանքն
ըստ էության չէր կարող ազդել գործի ելքի վրա, մյուս դեպքերում՝ դատական ակտը պետք է
բեկանվի: Տվյալ դեպքում բողոքում նշված հանգամանքները ենթակա են Առաջին ատյանի
դատարանում քննության, քանի որ գործի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքից է
կախված դատական ակտով բողոքաբերի վրա դրված պարտավորության չափը:
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ պետք է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը, համաձայն որի՝ գործն ըստ էության լուծող
դատական ակտերի վերանայման արդյունքով Գերագույն դատարանն ամբողջությամբ կամ
մասնակիորեն բավարարում է վճռաբեկ բողոքը՝ համապատասխանաբար ամբողջությամբ կամ
մասնակիորեն բեկանելով դատական ակտը: Բեկանված մասով գործն ուղարկվում է
համապատասխան ստորադաս դատարան՝ նոր քննության՝ սահմանելով նոր քննության ծավալը:
Չբեկանված մասով դատական ակտը մնում է օրինական ուժի մեջ:
Գործի նոր քննության ընթացքում Առաջին ատյանի դատարանին անհրաժեշտ է
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննել Վ.Թևոսյանից հօգոտ Կ.Բեգլարյանի բռնագանձման ենթակա
գումարի մասով սույն քաղաքացիական գործը՝ հաշվի առնելով նոր երևան եկած հանգամանքները:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են բավարարված
հայցապահանջների չափին համամասնորեն:
Հաշվի առնելով գործով վերջնական դատական ակտ կայացված չլինելու հանգամանքը՝
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ դատական ծախսերի բաշխման հարցին
պետք է
անդրադառնալ գործի նոր քննության արդյունքներով:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
253-256-րդ հոդվածներով, Գերագույն դատարանը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց
1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Նոր երևան եկած հանգամանքների հիմքով մասնակիորեն՝
բռնագանձման ենթակա գումարի մասով, բեկանել ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի
սեպտեմբերի 26-ի որոշումը, և գործն այդ մասով ուղարկել ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին
ատյանի դատարան՝ նոր քննության:
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ի որոշումը՝ մնացած մասով,
թողնել օրինական ուժի մեջ:
2. Դատական ծախսերի բաշխման հարցին անդրադառնալ գործի նոր քննության
արդյունքներով:

3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլիճում հրապարակման
պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ

՝

ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն

Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ
Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հ Ա Տ ՈՒ Կ
ք.Ստեփանակերտ

ԿԱՐԾԻՔ
12-ին դեկտեմբերի 2019թ.

ԱՀ Գերագույն դատարանի 2019 թվականի նոյեմբերի 27-ի որոշմամբ պատասխանող
Վ.Թևոսյանի ներկայացրած վճռաբեկ բողոքն ընդունվել է և հարուցվել նոր երևան եկած
հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման վարույթ: Վերջինիս շրջանակներում
իրականացված դատաքննության արդյունքում Գերագույն դատարանի դատական կազմի
մեծամասնությունը գտել է, որ ներկայացված բողոքը ենթակա է բավարարման: Համաձայն չլինելով
դատական կազմի մեծամասնության դիրքորոշման հետ, Գերագույն դատարանի ԸԻԴ/2343/02/16
քաղաքացիական գործը նոր երևան եկած հանգամանքներով վերանայող դատական կազմի
դատավորներ՝ Հ.Աբրահամյանը և Գ.Գրիգորյանը ներկայացնում են հատուկ կարծիք, որը
վերաբերում է դատական ակտի պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերին: Այսպես.
1. ԱՀ Գերագույն դատարանը սույն վարույթի համար էական նշանակություն ունեցող է համարել
հետևյալ փաստերը.
- Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական 1-21 մատյանի
165518 համարի տակ 15.08.2016թ. կատարված գրանցման (019501 վկայական) համաձայն՝
Ստեփանակերտ քաղաքի Ա.Հեքիմյան 18/60 հասցեով 0,003895 հա մակերեսով հողամասի և դրա վրա
կառուցված 63,41 քառ.մ ընդհանուր մակերեսով ավտոտնակի նկատմամբ գրանցված էր Վիկտոր
Թևոսյանի կառուցապատման իրավունքը (հատոր 1-ին, գ.թ.100):
- Դատաշինարարատեխնիկական փորձաքննության արդյունքում փորձագետի կողմից 2017
թվականի օգոստոսի 16-ին տրված եզրակացության համաձայն՝ Ստեփանակերտ քաղաքի Հեքիմյան
18 շենքի բակում գտնվող Վ.Թևոսյանին կառուցապատման իրավունքով պատկանող ավտոտնակի
շուկայական արժեքը 2017 թվականի օգոստոս ամսվա դրությամբ և առկա ապրանքային վիճակում
կազմում է 4.645.000 ՀՀ դրամ (հատոր 1-ին, գ.թ.83-87):
- Փորձագետի 2018 թվականի մարտի 19-ի եզրակացության համաձայն՝ Ստեփանակերտ
քաղաքի Հեքիմյան 18 շենքի բակում գտնվող Վ.Թևոսյանին սեփականության իրավունքով
պատկանող ավտոտնակի կառուցման աշխատանքների ընդհանուր ծավալը (2016թ. դրությամբ)
կազմում է 7.250.900 ՀՀ դրամ (հատոր 1-ին, գ.թ.122-133):
- Որպես նոր երևան եկած հանգամանքների ապացույցներ բողոքաբերը մատնանշում է ԱՀ
ֆինանսների նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 15-ի գրությունը, 2019թ. մարտի 11-ի Հմ՝
09313/19 փորձագետի եզրակացությունը, «ԼՂՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա»
ՊՈԱԿ տնօրենի գրությունը, համաձայն որոնց՝ հայցվոր Կ.Բեգլարյանը հարկային մարմնում
հաշվառված չէ որպես հարկ վճարող, ԱՀ հարկային օրենսդրության համաձայն քաղաքացիների
կողմից անձնական օգտագործման ենթակա գույքի գծով կատարվող շինարարական
աշխատանքները (ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով) հարկման ենթակա չեն, փորձագետի կողմից
տրված եզրակացության մեջ նշված 7.250.900 ՀՀ դրամ գումարում ներառված են վերադիր ծախսերը՝
8.5 տոկոս, պլանային կուտակումները՝ 10 տոկոս, ժամանակավոր շենքեր շինությունների ծախսերը՝
1 տոկոս, կլիմայական պայմանների ազդեցությունը՝ 0.7 տոկոս, ԱԱՀ՝ 20 տոկոս և
ավտոծառայությունների ծախսերը, վերը նշված ծախսերի չկիրառման դեպքում, տվյալ ավտոտնակի
կառուցման շինարարական աշխատանքների արժեքը կկազմի 5.722.300 ՀՀ դրամ, որն իր մեջ
ներառում է նյութերի արժեքի նկատմամբ կիրառված ԱԱՀ և ավտոծառայությունների ծախսերը:
Նշվածներից բացի, մեր կարծիքով, ոչ պակաս կարևոր են նաև հետևյալ փաստերը՝
Ա) Պատասխանողը՝ ներկա պահին, իր անհամաձայնությունն է հայտնում առոչինչ գործարքի
անվավերության
հետևանքների
կիրառման
արդյունքում
ստացածը
վերադարձնելու
պարտավորության շրջանակներում՝ փորձագիտական եզրակացությամբ արձանագրված գումարի
չափի վերաբերյալ:
Բ) Փորձագետի 2018 թվականի մարտի 19-ի եզրակացությունը կազմվել է բնագավառը
կարգավորող ենթաօրենսդրական ակտերով կանոնակարգված եղանակով և արձանագրվել, որ. «...
Հաշվարկները կատարվել են ԼՂՀ տարածքում նշված ժամանակահատվածում գործող ՇՆ և Կ-ների,
ԼՂՀ կառավարության թիվ 87-Ն առ 24.02.2015թ. որոշմամբ հաստատված «Գործող գներով
շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման» կարգով և 2015թ. ապրիլ ամսվա թիվ 2
«Շինարարական նյութերի կոնստրուկցիաների պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գների,
քաղաքաշինական բնագավառի նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի մասին» ինֆորմացիոն
տեղեկագրի համաձայն»: Ընդ որում, փորձագետը նախազգուշացվել է եզրակացություն տալուց

հրաժարվելու կամ խուսափելու, ինչպես նաև ակնհայտ կեղծ եզրակացություն տալու համար
նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին:
Գ) Քաղաքացիների անձնական օգտագործման նպատակով իրականացված շինարարական
աշխատանքները որպես հարկման օբյեկտ չհամարելը որևէ կերպ կապված չէ հարկային մարմնի
տրամադրած տեղեկանքի հետ, այլ հանդիսանում է օրենսդրական կարգավորում:
Դ) 2019թ. մարտի 11-ի Հմ՝ 09313/19 փորձագետի եզրակացությունը կազմվել է «Ա» կետում նշված
եզրակացության համար հիմք հանդիսացած նույն փաստական տվյալներով և նույն
ենթաօրենսդրական ակտերի հաշվառմամբ և ընգրկում է նաև Պատասխանողի կողմից
առաջադրված հետևյալ հարցի պատասխանը. «4. Ինչքան է կազմում Հեքիմյան փողոցի թիվ 18/60
հասցեում տեղակայված ավտոտնակի կառուցման շինարարական աշխատանքների արժեքը՝ ըստ
գործող կարգի, առանց ներառված վերադիր ծախսերի, պլանային կուտակումների, ժամանակավոր
շենքերի և շինությունների ծախսերի, կլիմայական պայմանների ազդեցությունների»:
Ե) Նախորդ կետում նշված՝ իր կողմից պատվիրված փորձագիտական եզրակացությունը՝
պահանջված և ստացված հետևություններով հանդերձ, Պատասխանողն արդեն իսկ մեկ անգամ
դիտարկել էր որպես նոր երևան եկած հանգամանք և այդ առթիվ ներկայացրել վճռաբեկ բողոք:
Վերջինիս վարույթ ընդունումը, սակայն, ԱՀ Գերագույն դատարանի 2019 թվականի մայիսի 06-ի
որոշմամբ մերժվել էր:
2.Գերագույն դատարանի դատական կազմի մեծամասնությունը վճռաբեկ բողոքը բավարարել է
հետևյալ հիմնավորմամբ.
«...Վերաքննիչ դատարանը Կ.Բեգլարյանի հայցը բավարարել է հիմք ընդունելով փորձագետի
եզրակացությունում նշված գումարը: Սակայն դատարանի որոշումն օրինական ուժի մեջ մտնելուց
հետո պարզվել է, որ փորձագետն իր եզրակացությունը կազմել է հիմք ընդունելով իրավաբանական
անձի կողմից կատարված շինարարական աշխատանքների կատարման արժեքը, հարկերի գումարը:
Մինչդեռ, ԱՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալի կողմից 15.10.2019թ. տրված տեղեկանքի
համաձայն՝ Կ.Բեգլարյանը հարկային մարմնում հաշվառված չէ, քաղաքացիների կողմից անձնական
օգտագործման ենթակա գույքի գծով կատարվող շինարարական աշխատանքները (ոչ
ձեռնարկատիրական նպատակով) հարկման ենթակա չեն:
Բողոքաբերի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համաձայն՝ որոշում կայացնելիս
Վերաքննիչ դատարանին հայտնի չեն եղել վերը նշված հանգամանքները: Գերագույն դատարանը
փաստում է, որ տվյալ հանգամանքներն առնչվում են գործին, առկա են եղել դատաքննության
ընթացքում, սակայն հայտնի չեն եղել բողոքաբերին և դատարանին, և ի հայտ են եկել միայն
դատական ակտ կայացնելուց հետո, և եթե դատարանը դրանք հաշվի առներ, ապա պետք է
Վ.Թևոսյանից բռնագանձման ենթակա գումարը նվազեցներ: Գերագույն դատարանի գնահատմամբ,
դրանք նոր երևան եկած հանգամանքներ են:»:
Այսինքն, ԱՀ Գերագույն դատարանի դատական կազմի մեծամասնությունը գտել է, որ
Վերաքննիչ դատարանին և բողոքաբերին հայտնի չեն եղել հետևյալ հանգամանքները՝
փորձագետն իր եզրակացությունը կազմել է հիմք ընդունելով իրավաբանական անձի կողմից
կատարված շինարարական աշխատանքների կատարման արժեքը, հարկերի գումարը:
Կ.Բեգլարյանը հարկային մարմնում հաշվառված չէ, քաղաքացիների կողմից անձնական
օգտագործման ենթակա գույքի գծով կատարվող շինարարական աշխատանքները (ոչ
ձեռնարկատիրական նպատակով) հարկման ենթակա չեն:
3.Դատավորներ Հ.Աբրահամյանի և Գ.Գրիգորյանի հատուկ կարծիքը.
Դատական ակտերի կայունության և նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտի
վերանայման վարույթի կարգավորումների իրավական մեկնաբանության վերաբերյալ ԱՀ Գերագույն
դատարանի դատական կազմի մեծամասնության դատողությունների առումով առարկություններ
չունենալով հանդերձ, կարծում ենք, որ դրանց՝ սույն քաղաքացիական գործի վրա արտածման
արդյունքում կատարված եզրահանգումը սխալ է: Այս առումով, հարկ ենք համարում մեր հերթին ևս
որոշակի տեսակետներ հայտնել քննարկվող իրավական խնդրի կապակցությամբ: Այսպես՝
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր որոշումներում բազմիցս անդարադարձել է
դատական ակտերի կայունությանը և այն դիտարկելով իրավական որոշակիության սկզբունքի լույսի
ներքո, նշել է, որ իրավունքի գերակայության հիմնարար կողմերից մեկն իրավական որոշակիության
սկզբունքն է, որով պահանջվում է, inter alia, որ երբ դատարանները որևէ հարցի վերաբերյալ
կայացնում են վերջնական որոշում, այդ որոշումը չպետք է կասկածի տակ դրվի
(տե՛ս Բրումարեսկուն ընդդեմ Ռումինիայի [ՄՊ] [Brumărescu v. Romania [GC]], թիվ 28342/95, § 61,
ՄԻԵԴ 1999-VII): Իրավական որոշակիությունը ենթադրում է res judicata սկզբունքի, այն է՝ վճիռները
վերջնական լինելու սկզբունքի պահպանում: Այդ սկզբունքով ընդգծվում է, որ որևէ կողմ իրավունք
չունի պահանջելու վերջնական և պարտադիր ուժ ունեցող վճռի վերանայում՝ գործը պարզապես

կրկին լսելու և դրա վերաբերյալ նոր որոշում կայացնելու հնարավորություն ստանալու նպատակով:
Վերադաս
դատարանների
վերանայման
լիազորությունը
պետք
է
իրականացվի
դատական սխալները և ոչ պատշաճ իրականացված արդարադատությունն ուղղելու նպատակով,
սակայն ոչ նոր քննություն իրականացնելու համար: Վերանայումը չպետք է համարել քողարկված
բողոքարկում,
և
հարցի
վերաբերյալ
պարզապես
երկու
տեսակետի
առկայության
հավանականությունը կրկին քննություն իրականացնելու հիմք չէ: Այդ սկզբունքից շեղումն
արդարացվում է միայն այն դեպքում, երբ դա անհրաժեշտ է՝ էական և ծանրակշիռ հանգամանքներով
պայմանավորված (տե՛ս Ռյաբիխն ընդդեմ Ռուսաստանի [Ryabykh v. Russia], թիվ 52854/99, § 52,
ՄԻԵԴ, 2003-IX):
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վերոգրյալ դիրքորոշումներից հետևում է, որ
օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի վերանայումը կարող է տեղի ունենալ միայն
բացառիկ դեպքերում, որպեսզի չխաթարվի իրավական որոշակիության սկզբունքը և այն հանդես
չգա որպես օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի քողարկված բողոքարկում:
Նշվածի օրենսդրական հնարավորությունը նախատեսված է ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 35-րդ գլխում, որը վերնագրված է. «Դատական ակտը նոր երևան եկած
կամ նոր հանգամանքներով վերանայելու վարույթ»:
Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթի
ինքնատիպությունն ամենից առաջ պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այստեղ, ի
տարբերություն դատական ակտերի վերանայման այլ վարույթների, վերանայման հիմք են նոր
բացահայտված հանգամանքները: Ընդ որում, դրանք հիմք են դատական ակտի վերանայման համար,
եթե բողոք ներկայացրած անձն ապացուցում է, որ այդ հանգամանքները հայտնի չեն եղել և չէին
կարող հայտնի լինել գործին մասնակցող անձանց, կամ այդ հանգամանքները հայտնի են եղել
գործին մասնակցող անձանց, բայց նրանցից անկախ պատճառներով չեն ներկայացվել դատարան, և
այդ հանգամանքները գործի լուծման համար ունեն էական նշանակություն: Ընդ որում, գործի
լուծման համար էական նշանակություն ունեցող այն հանգամանքները, որոնք հայտնի չեն եղել և
չէին կարող հայտնի լինել գործին մասնակցող անձանց, դատական ակտի վերանայման հիմք են, եթե
դրանք գործի քննության ժամանակ գոյություն են ունեցել օբյեկտիվ իրականությունում:
Նոր երևան եկած հանգամանքներին վերագրվող հաջորդ հատկանիշը գործի քննության
ժամանակ դրանց անհայտ լինելն է բողոք բերած անձին: Ընդ որում, հանգամանքները նոր երևան
եկած են համարվում միայն այն դեպքում, երբ ոչ միայն հայտնի չեն եղել, այլև չէին կարող հայտնի լինել բողոք բերած անձին: Հետևապես, գործի քննության ժամանակ անհայտ մնացած հանգամանքները
նոր երևան եկած որակելու տեսանկյունից կարևորվում է այն հանգամանքի գնահատականը, թե
արդյոք գործին մասնակցող անձն ունեցել է այդ հանգամանքների մասին տեղեկանալու
հնարավորություն: Հետևաբար, որոշակի հանգամանք իմանալու հնարավորության դեպքում անձը չի
կարող հետագայում այդ հանգամանքը վկայակոչել որպես նոր երևան եկած և նա զրկվում է նոր
երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման իրավունքից, եթե գործի սկզբնական
քննության ժամանակ այդ հանգամանքները կարող էին հայտնի լինել նրան, եթե վերջինս
ցուցաբերեր բավարար շրջահայացություն:
Եթե գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքները գործի քննության
ժամանակ անհայտ են մնացել ոչ օբյեկտիվ բնույթ կրող պատճառներով, ապա ակնհայտ է, որ այդ
դեպքերում խոսք չի կարող լինել նոր երևան եկած հանգամանքների մասին: Հակառակ պարագայում
կխախտվի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի վերջնական լինելու սկզբունքը:
Այս դատողություններից հետևում է, որ որպես նոր երևան եկած հանգամանք երբևէ չեն կարող
դիտվել հանրահայտ փաստերը (Factum notorium): Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական
ակտերի վերանայման հիմք չեն նաև այն հանգամանքները, որոնք իրենց բնույթով հանրամատչելի
են: Դա պայմանավորված է այն պարզ իրողությամբ, որ մամուլի և զանգվածային լրատվության մյուս
միջոցներով, համաշխարհային համակարգչային ցանցով, պաշտոնական հրատարակություններով և
այլ միջոցներով հրապարակված և հանրությանը մատչելի դառնալու հնարավորություն ընձեռող
տեղեկատվությունն ինքնին բացառում է այն իրավիճակը, երբ դրանցով հայտնի դարձած
հանգամանքների մասին տեղեկանալը լինի անհնարին:
Բացի դրանից, նորմատիվ իրավական ակտի դրույթը որպես նոր երևան եկած հանգամանք
դիտելը նույնպես հիմնավորված չէ այն առումով, որ իրավանորմերի գոյության փաստը չի մտնում
ապացուցման առարկայի կազմի մեջ, քանի որ գործում է դատարանի կողմից օրենքի պատշաճ
իմացության կանխավարկածը (jura novit curia):
Նոր երևան եկած հանգամանքների բնութագրական պարտադիր հատկանիշ է համարվում
գործի քննության ժամանակ դրանց անհայտ լինելը ոչ միայն բողոք բերած անձին, այլև դատարանին:
Ընդ որում, գործի քննության ժամանակ գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող
հանգամանքների անհայտ մնալը կարող է պայմանավորված լինել ինչպես այդ մասին գործին

մասնակցող անձանց ընդհանրապես անհայտ լինելու հանգամանքով, այնպես էլ գործին մասնակցող
մեկ կամ մի քանի անձանց ոչ իրավաչափ գործողություններով, որոնք շահագրգռված են այդ
հանգամանքները գործին մասնակցող մյուս անձանցից և դատարանից թաքցնելու հարցում:
Պետք է արձանագրել, որ դատարանի կողմից արդեն իսկ հետազոտված փաստերի մասին գործի
քննության ավարտից հետո հայտնի դարձած նոր փաստական տվյալները, տեղեկությունները
հանդիսանում են նոր ապացույցներ: Դրանք կարող են վկայել, որ դատարանը սխալ է հաստատել
գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող այս կամ այն հանգամանքը, դա արել է ոչ
բավարար պատճառաբանվածությամբ, կամ այդ ապացույցների հետազոտման դեպքում դատարանի
հետևություններն այլ կլինեին: Այնինչ՝ նոր երևան եկած հանգամանքները ոչ թե նոր
տեղեկություններ են գործի համար նշանակություն ունեցող հանգամանքների մասին, այլ հենց այդ
հանգամանքներն են, որոնք բողոք բերած գործին մասնակցող անձին և դատարանին՝ գործի
քննության ժամանակ անհայտ լինելու հետևանքով, հաշվի չեն առնվել դատական ակտը կայացնելիս:
Նոր ապացույցների և նոր երևան եկած հանգամանքների այս տարբերություններից էլ բխում է
այն հետևությունը, որ նոր ապացույցները չեն կարող նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական
ակտերի վերանայման հիմք լինել: Նման դիրքորոշումը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով,
որ նոր ապացույցների առկայությունն առավելապես կարող է վկայել դատական սխալի մասին, ինչն
ինքնին համատեղելի չէ նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման
վարույթի հետ:
Այսպիսով, կարող ենք արձանագրել, որ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
196-րդ հոդվածի 1-ին կետում ընդգրկված առաջին խումբ հանգամանքներով դատական ակտը
ենթակա է վերանայման, եթե դրանք.
1) գործի լուծման համար ունեն էական նշանակություն,
2) գործի քննության ժամանակ գոյություն են ունեցել օբյեկտիվ իրականությունում,
3) գործի քննության ժամանակ հայտնի չեն եղել և չէին կարող հայտնի լինել բողոք բերած
գործին մասնակցող անձին,
4) գործի քննության ժամանակ հայտնի չեն եղել և չէին կարող հայտնի լինել գործը քննած
դատարանին:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի 1-ին կետում
նախատեսված նոր երևան եկած հանգամանքների երկրորդ խումբը գործի լուծման համար էական
նշանակություն ունեցող այն հանգամանքներն են, որոնք հայտնի են եղել գործին մասնակցող
անձանց, բայց նրանցից անկախ պատճառներով չեն ներկայացվել դատարան:
Այսինքն՝ այս խմբում ընդգրկված հանգամանքները նախորդից տարբերվում են միայն այն
հատկանիշով, որ դրանք գործը լուծելիս հաշվի չեն առնվել՝ ոչ թե դրանք բողոք բերած գործին
մասնակցող անձին անհայտ լինելու, այլ նրա կողմից դատարանին ներկայացնելու անհնարինության
պատճառով:
Նշված իրավակարգավորումից բխում է, որ գործի լուծման համար էական նշանակություն
ունեցող հանգամանքները կարող են համարվել նոր երևան եկած, եթե գործին մասնակցող անձի
կողմից դրանք չվկայակոչելը պայմանավորված է եղել օբյեկտիվ պատճառներով:
Նշվածների համատեքստում քննարկելով ներկայացված բողոքը, անհրաժեշտ ենք գտնում նախ
և առաջ արձանագրել, որ Պատասխանողը՝ ներկա պահին, իր անհամաձայնությունն է հայտնում
առոչինչ գործարքի անվավերության հետևանքների կիրառման արդյունքում ստացածը
վերադարձնելու
պարտավորության
շրջանակներում՝
փորձագիտական
եզրակացությամբ
արձանագրված գումարի չափի վերաբերյալ:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 304-րդ հոդվածի համաձայն. «1. Անվավեր գործարքը չի
հանգեցնում իրավաբանական հետևանքների, բացառությամբ այն հետևանքների, որոնք կապված են
գործարքի անվավերության հետ: Նման գործարքն անվավեր է կնքելու պահից:
2. Գործարքի անվավերության դեպքում կողմերից յուրաքանչյուրը պարտավոր է մյուս կողմին
վերադարձնել գործարքով ամբողջ ստացածը, իսկ ստացածը բնեղենով վերադարձնելու
անհնարինության դեպքում (ներառյալ, երբ ստացածն արտահայտվում է գույքից օգտվելու,
կատարված աշխատանքի կամ մատուցված ծառայության մեջ)` հատուցել դրա արժեքը դրամով, եթե
գործարքի անվավերության այլ հետևանքներ նախատեսված չեն օրենքով:»:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1101-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն՝ եթե այլ
բան նախատեսված չէ նույն օրենսգրքով, այլ օրենքներով կամ այլ իրավական ակտերով և չի բխում
համապատասխան հարաբերությունների էությունից, նույն գլխում նախատեսված կանոնները
ենթակա են կիրառման նաև անվավեր գործարքով կատարվածը վերադարձնելու պահանջների
նկատմամբ:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1102-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
անհիմն
հարստացման առարկա գույքը ձեռք բերողը պետք է տուժողին վերադարձնի բնեղենով:

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1103-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ անհիմն
հարստացման կամ խնայման միջոցով ձեռք բերված գույքը բնեղենով վերադարձնելու
անհնարինության դեպքում ձեռք բերողը պետք է տուժողին հատուցի ձեռքբերման պահին այդ գույքի
իրական արժեքը, ինչպես նաև գույքի արժեքի հետագա փոփոխությունների պատճառով ծագած
վնասները, եթե ձեռք բերողն անհիմն հարստացման մասին իմանալուց հետո անմիջապես չի
հատուցել գույքի արժեքը:
Իրավանորմերի կարգավորումից բխում է, որ որպես առոչինչ գործարքի անվավերության
հետևանք, վերադարձման ենթակա գույքի համար պետք է հաշվարկվի դրա իրական արժեքը, ինչն
իր մեջ ներառում է այն ամենը, ինչն օբյեկտիվորեն կստանար անհիմն հարստացողը
քաղաքացիաիրավական շրջանառության նորմալ պայմաններում՝ տվյալ ժամանակատվածում և
տվյալ աշխարհագրական վայրում: Արտածելով նշվածը սույն քաղաքացիական գործի նյութերի վրա,
կարելի է արձանագրել, որ Պատասխանողի համար առոչինչ գործարքով ստացածը վերադարձնելու
պարտավորությունն ընդգրկում է այն ամենը, ինչ նա կվճարեր այլ անձի կողմից իր համար
ավտոտնակ կառուցելու պարագայում: Այսինքն՝ շինարարական նյութերի, շինարարական
աշխատանքների արժեքը և դրանց ուղղությամբ հաշվարկված բոլոր հարկերը: Այս առումով սույն
քաղաքացիական գործի ճիշտ լուծման առանցքային ապացույցը հանդիսանում է փորձագիտական
եզրակացությունը: Վերջինս արտացոլում է տվյալ ժամանակատվածում գործող գներով և
շինաշխատանքների
արժեքի
նկատմամբ
ենթաօրենսդրական
ակտերով
սահմանված
համապատասխան գործակիցներով հաշվարկված իրական ծախսերի հանրագումարը: Հետևաբար,
սույն քաղաքացիական գործով Վերաքննիչ դատարանի կողմից փորձագետի եզրակացությունը հիմք
ընդունելն ու որոշում կայացնելը որևէ պարագայում չեն կարող համարվել ոչ իրավաչափ և հիմք
հանդիսանալ նույնիսկ՝ դատական սխալի հիմքով քողարկված բողոքարկման համար:
Ինչ վերաբերում է բողոքաբերի կողմից նոր փորձագիտական եզրակացություն պատվիրելուն և
դրա արդյունքները որպես նոր երևան եկած հանգամանք դիտարկելուն, ապա հաշվի չառնելով
անգամ այն փաստը, որ վերջինիս վերաբերյալ արդեն իսկ գնահատական է տրվել ԱՀ Գերագույն
դատարանի 2019 թվականի մայիսի 06-ի որոշմամբ, անհրաժեշտ ենք գտնում արձանագրել, որ
փորձագետի և՛ 2018 թվականի մարտի 19-ի, և՛ 2019 թվականի մարտի 11-ի եզրակացությունները
կազմված են նույն փաստական տվյալներով՝ նույն իրավական հիմքի հաշվառմամբ և իրարից
տարբերվում են միայն Պատասխանողի կատարված հարցադրման պատասխանով: Այս առումով,
նույնիսկ լավագույն ցանկության պարագայում, նոր երևան եկած հանգամանք կարող է համարվել ոչ
թե փորձագետի տված պատասխանը (քանի որ ակնհայտ է, որ փորձագետին կարելի է առաջադրել
նույնիսկ պարզ մաթեմատիկական հաշվարկի վերաբերյալ հարց և ստանալ պատասխան), այլ այն
իրական (փաստական) հանգամանքները, որոնք հիմք են հանդիսացել նմանատիպ հարցը
դատաքննության ավարտից հետո փորձագետին առաջադրելու համար: Այսինքն, բողոքաբերը պետք
է հիմնավորեր, թե ինչու պետք է փորձագետը՝ 2018 թվականի մարտի 19-ի եզրակացությունը
կազմելու պահին չհաշվարկեր վերադիր ծախսերը, պլանային կուտակումները, ժամանակավոր
շենքերի և շինությունների ծախսերը, կլիմայական պայմանների ազդեցությունները: Նշվածի
վերաբերյալ որևէ պատճառի առկայության պարագայում, բողոքաբերը պետք է ապացուցեր, որ այդ
պատճառը հայտնի չի եղել (և չէր էլ կարող հայտնի լինել), թե իրեն, թե՝ դատարանին:
Կարծում ենք, որ միայն վերը նշված երկու պայմանների միաժամանակյա վկայակոչումը կարող
էր թույլ տալ նոր երևան եկած հանգամանքի վերաբերյալ որևէ հիմնավորված եզրահանգում
կատարել:
Ինչ վերաբերում է Գերագույն դատարանի դատական կազմի մեծամասնության կողմից
արձանագրված հանգամանքներին, ապա կարծում են, որ դրանք նոր երևան եկած համարվել չեն
կարող, քանի որ և՛ Պատասխանողը, և՛ Վերաքննիչ դատարանը տիրապետում էին (կամ՝
հնարավորություն ունեին տեղյակ լինել) այն փաստին, որ փորձագետի եզրակացությունը կազմված է
բնագավառը կարգավորող գործող ենթաօրենսդրական ակտերի կիրառմամբ (այդ մասին հստակ
նշված է եզրակացությունում), իսկ Հայցվորը՝ անձնական օգտագործման համար շինարարական
աշխատանքներ կատարելու համար որևէ հարկային պարտավորություն չի կրում (կարգավորումն
առկա է հարկային օրենսդրությունում): Ավելին, ոչ Պատասխանողը, ոչ էլ դատաքննություններին
մասնակցած նրա ներկայացուցիչը, որևէ առարկություն չեն ներկայացրել փորձագետի հաշվարկների
առնչությամբ և, ինչպես Գերագույն դատարանի դատաքննությանը ընթացքում նշել է
Պատասխանողի նոր ներկայացուցիչ Ի.Թևոսյանը՝ չնայած հաշվարկների հետ անհամաձայնությունն
առկա էր նաև քաղաքացիական գործի դատաքննությունների բոլոր փուլերում, սակայն այդ հարցով
սկսել են մտահոգվել դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո:
Ամփոփելով, գտնում ենք, որ սույն քաղաքացիական գործով առկա չեն նոր երևան եկած
հանգամանքներ, ուստի Գերագույն դատարանը պետք է ղեկավարվեր ԼՂՀ քաղաքացիական

դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 256-րդ հոդվածի 1-ին մասով
և մերժեր վճռաբեկ բողոքը:
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