ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 11(375) «01» հուլիսի 2019թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ

226
227
228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ԱՀ ՀՕ-65-Ն օրենքը
«Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված
հաշվառման մասին» ԱՀ ՀՕ-66-Ն օրենքը
««Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին» ԱՀ ՀՕ-67-Ն օրենքը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու
մասին» ԱՀ ՀՕ-68-Ն օրենքը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ
ՀՕ-69-Ն օրենքը
««Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում
կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-70-Ն օրենքը
««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու
մասին» ԱՀ ՀՕ-71-Ն օրենքը
««Եկամտային
հարկի
մասին»
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-72-Ն օրենքը
««Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու
մասին» ԱՀ ՀՕ-73-Ն օրենքը
««Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու
մասին» ԱՀ ՀՕ-74-Ն օրենքը
««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-75-Ն օրենքը
««Սնանկության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-76-Ն
օրենքը
««Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման
և
պահպանման
համար
կատարվող
հատկացումների

239

(մասհանումների) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-77-Ն
օրենքը
««Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
պատվավոր
կոչումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-78-Ն օրենքը
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«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 479-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 480-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 481-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 487-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 488-Ն որոշումը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012
թվականի հունիսի 21-ի N 430-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 491-Ն
որոշումը
«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1135-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N
500-Ն որոշումը
«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական
բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1135-Ն որոշման
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության
N 502-Ն որոշումը
«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
դեկտեմբերի 28-ի N 1135-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 503-Ն որոշումը
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ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 2824/02/18
որոշումը
ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 1603/02/18
որոշումը
ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 2695/02/18
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որոշումը
ԱՀ Գերագույն դատարանի քրեական նյութ ԸԻԴ 0004/13/19
որոշումը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հունիսի 27-ին

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Սույն օրենքի նպատակը Արցախի Հանրապետությունում, ինչպես նաև
միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում միջազգային
կազմակերպությունում
աշխատանքային
գործունեության
ընթացքում
սոցիալական վճար կատարած անձանց կենսաթոշակային տարիքում,
պետական կենսաթոշակից բացի, կենսաթոշակային լրացուցիչ եկամուտների
ստացման հնարավորության ստեղծումն է` ապահովելով կատարված
սոցիալական վճարների և ստացվող կենսաթոշակի չափի միջև ուղղակի
կապը, ինչպես նաև հնարավորություն ընձեռելով սոցիալական վճար
կատարողին ազդելու կուտակային կենսաթոշակների չափի վրա` սույն
օրենքով սահմանված կարգով ընտրելով իր կուտակած միջոցները
կառավարող անձին և այդ միջոցների կառավարման քաղաքականությունը:
Գ Լ ՈՒ Խ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 1. Սույն օրենքի կարգավորման առարկան
1. Սույն օրենքը կարգավորում է կուտակային բաղադրիչի և կամավոր
կենսաթոշակային
բաղադրիչի
կապակցությամբ
առաջացող
իրավահարաբերությունները,
սահմանում
է
սոցիալական
վճարի
հասկացությունը, սոցիալական վճարներ կատարողների շրջանակը,
սոցիալական վճարներ կատարելու կարգը, Արցախի Հանրապետության
կողմից սոցիալական վճարներ կատարած անձանց անվամբ բացված
կենսաթոշակային հաշիվներին կուտակային հատկացումներ փոխանցելու
պայմաններն ու կարգը, մասնակիցների ռեեստրը վարողի, կենսաթոշակային
ֆոնդի կառավարիչների, կենսաթոշակային ֆոնդի պահառուի ու հաշվի
օպերատորների գործառույթները, կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչի
մասնակիցների իրավունքները և պարտականությունները, կենսաթոշակային
հաշիվների վարումը, կուտակային կենսաթոշակային ակտիվների ներդրումը,
կուտակային կենսաթոշակների տեսակները և դրանց վճարումը, սոցիալական
վճարներ կատարած անձանց կուտակային կենսաթոշակի վճարման
երաշխավորման կառուցակարգերը, պատասխանատվությունը սույն օրենքի,
դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի և այլ իրավական
ակտերի պահանջների խախտման համար, ինչպես նաև կարգավորում է
կուտակային կենսաթոշակների հետ կապված այլ հարաբերություններ:

Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները
1.
Սույն
օրենքում
օգտագործվում
են
հետևյալ
հիմնական
հասկացությունները.
1) անձնավորված հաշվառում՝ ըստ «Եկամտային հարկի և սոցիալական
վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքի.
2) անհատ ձեռնարկատեր՝ ըստ «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին»
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
օրենքի,
բացառությամբ
«Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքով
սահմանված`
արտոնագրային
վճար
վճարող
անհատ
ձեռնարկատերերի.
3) անուիտետ` ըստ ապահովագրության և ապահովագրական
գործունեության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության.
4) աշխատավարձ՝ աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ
վճարումներ, ինչպես նաև պայմանագրային եկամուտ (աշխատավարձի և
դրան հավասարեցված այլ վճարումների ցանկը սահմանվում է Արցախի
Հանրապետության կառավարության ֆինանսական ոլորտի պետական
լիազորված մարմնի և կենսաթոշակային ոլորտի պետական կառավարման
լիազոր մարմնի ղեկավարների համատեղ հրամանով).
5) ապահովագրական ընկերություն՝ ըստ ապահովագրության և
ապահովագրական գործունեության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության.
6) գործատու` Արցախի Հանրապետության պետական ռեգիստրում
գրանցված իրավաբանական անձ, օտարերկրյա իրավաբանական անձի
հիմնարկ, օտարերկրյա իրավաբանական անձի մասնաճյուղ կամ
ներկայացուցչություն, անհատ ձեռնարկատեր, հիմնարկ, տեղական
ինքնակառավարման մարմին, որն աշխատանքային կամ աշխատանքների
կատարման (ծառայությունների մատուցման) քաղաքացիաիրավական
պայմանագրերի հիման վրա կամ Արցախի Հանրապետության օրենքով
սահմանված կարգով փաստացի օգտագործում է քաղաքացիների
աշխատանքները (ծառայությունները)` նրանց վճարելով եկամուտներ:
Գործատու է համարվում նաև այն միջազգային կազմակերպությունը, որը
միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում այդ միջազգային
կազմակերպությունում աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող
(պաշտոնեական
պարտականությունները
կատարող)
Արցախի
Հանրապետության քաղաքացու համար Արցախի Հանրապետության
օրենսդրության համաձայն կատարում է կենսաթոշակի իրավունք տվող
վճարներ.
7) ինքնազբաղված անձ՝ Արցախի Հանրապետության օրենքով չարգելված
որևէ գործունեությունից եկամուտ ստացող (բացառությամբ աշխատավարձի և
դրան հավասարեցված
եկամտի, ձեռնարկատիրական եկամտի և
պայմանագրային եկամտի)՝ վարձու աշխատող և անհատ ձեռնարկատեր
չհանդիսացող
ֆիզիկական
անձ
(այդ
թվում`
գյուղատնտեսական
արտադրանքի
իրացումից
եկամուտ
ստացող
գյուղատնտեսական
արտադրանք արտադրող, քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման
վրա եկամուտ ստացող, «Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի ցանկում ընդգրկված

գործունեության տեսակներով զբաղվող արտոնագրային վճար վճարող),
ինչպես նաև «Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով սահմանված` արտոնագրային վճար վճարող
անհատ ձեռնարկատեր.
8) ծրագրային վճար՝ մասնակցի կենսաթոշակային տարիքը լրանալուց
հետո նրա անունով բացված կենսաթոշակային հաշվում հաշվառված
կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի մարման հաշվին ամսական կտրվածքով
սահմանված կարգով տրամադրվող գումար.
9) կամուրջ հաշիվ՝ ֆինանսական ոլորտում Արցախի Հանրապետության
կառավարության
լիազորած
պետական
մարմնի
միասնական
գանձապետական հաշվում բացված ենթահաշիվ, որին մուտքագրվում են
սոցիալական վճարները՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողին փոխանցելու
համար.
10) կենսաթոշակային գաղտնիք՝ կուտակային բաղադրիչին կամ
կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչին անձի մասնակցության հետ
կապված՝ գործատուին, պետական լիազոր մարմիններին, Կենտրոնական
բանկին, մասնակիցների ռեեստրը վարողին, հաշվի օպերատորին,
կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչին, պահառուին, ինչպես նաև անձի
համար (օգտին) կատարված կուտակային հատկացումների, կամավոր
կենսաթոշակային
վճարների
վերաբերյալ
հայտնի
դարձած
որևէ
տեղեկություն, անձի առևտրային, ապահովագրական, բանկային կամ
ծառայողական գաղտնիքը, ինչպես նաև մասնակցի վերաբերյալ ցանկացած
այլ տեղեկություն, որը մասնակիցը մտադիր է եղել գաղտնի պահել, և
գործատուն, պետական լիազոր մարմինները, Կենտրոնական բանկը,
մասնակիցների ռեեստրը վարողը, հաշվի օպերատորը, կենսաթոշակային
ֆոնդի կառավարիչը և պահառուն տեղյակ են եղել կամ պարտավոր էին
տեղյակ լինել այդ մասին.
11) կամավոր կենսաթոշակային վճար՝ կամավոր կենսաթոշակ
ստանալու նպատակով մասնակցի և (կամ) այլ անձի կողմից մասնակցի
համար (օգտին) կատարվող վճար.
12) կամավոր կենսաթոշակ՝ կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչի
շրջանակներում սույն օրենքով սահմանված կանոնների համաձայն վճարվող
կենսաթոշակ.
13) կենսաթոշակային հաշիվ՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողի մոտ
սոցիալական վճար կատարող կամ Արցախի Հանրապետության օրենքով
սահմանված կարգով կենսաթոշակային ֆոնդի փայեր ձեռք բերած անձի
անունով բացված հաշիվ, որտեղ հաշվառվում են ձեռք բերված պարտադիր
կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերը, ինչպես նաև տեղեկություններ
պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի քանակի, այդ փայերի
հաշվարկային արժեքի, այդ փայերը ձեռք բերելու համար կատարված
կուտակային հատկացումների վերաբերյալ, Արցախի Հանրապետության
օրենքով կամ իրավական այլ ակտերով սահմանված այլ տեղեկություններ.
14) կենսաթոշակային տարիք՝ «Պետական կենսաթոշակների մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված տարիքային
կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիք.
15) կենսաթոշակային ֆոնդ՝ ֆոնդ, որի ակտիվները ձևավորվում են սույն
օրենքի համաձայն՝ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից

պարտադիր կարգով կատարվող կուտակային հատկացումների (պարտադիր
կենսաթոշակային ֆոնդ) կամ կամավոր կենսաթոշակային վճարների
(կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդ) և դրանց ներդրման հաշվին, և որի
մասնակիցներին ֆոնդի ակտիվներից վճարումները կատարվում են
(վերադարձվում
են
ֆոնդի
ակտիվներում
մասնակցի
փային
համապատասխանող
դրամական
միջոցները)
կենսաթոշակի
ձևով՝
մասնակցի կենսաթոշակային տարիքը լրանալուց հետո, ինչպես նաև սույն
օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում.
16) կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվներ՝ տվյալ կենսաթոշակային ֆոնդի
փայերի ձեռքբերման նպատակով կատարված կուտակային հատկացումների
և կամավոր կենսաթոշակային վճարների, դրանց հաշվին ձեռք բերված
ակտիվների և դրանց կառավարման արդյունքում ստացված եկամուտների
հանրագումար.
17) կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ՝ ներդրումային ֆոնդերի
ոլորտը կարգավորող օրենսդրության համապատասխան ներդրումային
ֆոնդի կառավարման լիցենզիա ունեցող անձ, որը կառավարում է սույն
օրենքի հիման վրա ստեղծված կենսաթոշակային ֆոնդ.
18) Կենտրոնական բանկ` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ.
19) կուտակային հատկացում՝ սույն օրենքով սահմանված կանոնների
համաձայն` պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայեր ձեռք բերելու
նպատակով սոցիալական վճար կատարող անձի համար (օգտին) կատարվող
դրամական հատկացում, որը ձևավորվում է այդ սոցիալական վճարներից և
սույն օրենքի համաձայն՝ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից
հատկացվող միջոցներից.
20) կուտակային կենսաթոշակ՝ կուտակային բաղադրիչի շրջանակներում
սույն օրենքի 7-րդ գլխով սահմանված կանոնների համաձայն վճարվող
կենսաթոշակ.
21) հաշվի օպերատոր` Արցախի Հանրապետության կառավարության
սահմանած կազմակերպություն, որը միջնորդավորում է մասնակիցների
ռեեստրը վարողի կողմից մասնակիցներին մատուցվող ծառայությունները.
22) հիմնական կենսաթոշակ` ըստ «Պետական կենսաթոշակների մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի.
23) հանրային ծառայության համարանիշ՝ հանրային ծառայությունների
համարանիշների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ սահմանված
համարանիշ.
24) հարկային գործակալ` ըստ «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի.
25) ձեռնարկատիրական եկամուտ` անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից
իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեությունից «Եկամտային հարկի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի համաձայն`
ստացման ենթակա տարեկան հարկվող եկամուտ.
26) մասնակից՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով սոցիալական վճար
կատարող (կատարած) անձ, որի համար (օգտին) Արցախի Հանրապետության
պետական բյուջեից կատարվել է կուտակային հատկացում, կամ որի համար
(օգտին) կատարվում են կամավոր կենսաթոշակային վճարներ, կամ անձ, որն
Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ձեռք է բերել

պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայեր: Սույն օրենքի իմաստով՝
մասնակից չի հանդիսանում կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչը.
27) մասնակիցների ռեեստր` մասնակիցների և նրանց անունով բացված
կենսաթոշակային հաշիվներում հաշվառվող պարտադիր կենսաթոշակային
ֆոնդերի փայերի վերաբերյալ տվյալների միասնական համակարգ:
Մասնակիցների ռեեստրում առկա ամբողջ տեղեկատվությունը հանդիսանում
է Արցախի Հանրապետության սեփականությունը.
28) մասնակիցների ռեեստրը վարող՝ իրավաբանական անձ, որը վարում
է մասնակիցների ռեեստրը, ինչպես նաև իրականացնում է սույն օրենքով և
Արցախի Հանրապետության կառավարության հետ կնքված պայմանագրով
նախատեսված այլ գործառույթներ.
29)
պահառու՝
ներդրումային
ֆոնդերի
ոլորտը
կարգավորող
օրենսդրության
համաձայն`
կենսաթոշակային
ֆոնդի
ակտիվների
պահառություն իրականացնող անձ.
30) պայմանագրային եկամուտ՝ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի
համաձայն` աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման)
դիմաց գործատուից ստացված եկամուտ (բացառությամբ ձեռնարկատիրական եկամտի).
31)
«Սահմանված
կենսաթոշակներ»
սխեմա`
կամավոր
կենսաթոշակային սխեմա, որի դեպքում ապահովագրական ընկերությունը
խոստանում է մասնակցին հստակ չափով կենսաթոշակ, կամավոր
կենսաթոշակային վճարները կախված են ապահովագրական ընկերության
հետ կնքված պայմանագրից և կարող են լինել ոչ կանոնավոր, իսկ
կենսաթոշակի չափը ուղղակիորեն կախված չէ կատարված կամավոր
կենսաթոշակային վճարների չափից և այդ վճարների ներդրումների
եկամտաբերությունից.
32) «Սահմանված կենսաթոշակային վճար» սխեմա` կամավոր
կենսաթոշակային սխեմա, որի դեպքում մասնակիցների համար կատարված
կամավոր կենսաթոշակային վճարները հաշվարկվում են իրենց եկամտի
որոշակի տոկոսի չափով կամ որևէ այլ կանոնավոր հիմքով, իսկ
կենսաթոշակի չափը կախված է կատարված կամավոր կենսաթոշակային
վճարներից և այդ վճարների ներդրումից ստացված եկամուտների չափից.
33) սոցիալական վճար՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով և չափով
Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող նպատակային վճար.
34) սոցիալական վճարի պարտավորություն` մասնակից հանդիսացող
վարձու աշխատողի համար սոցիալական վճարներ հաշվարկելու և
փոխանցելու պարտավորություն ունեցող հարկային գործակալի կողմից
վճարվող սոցիալական վճարի և սույն օրենքի դրույթները խախտելու համար
հաշվարկված
տույժի
գումար:
Մասնակից
հանդիսացող
անհատ
ձեռնարկատիրոջ, ինքնազբաղված անձի և հարկային գործակալի
պարտականություններից ազատված գործատուի վարձու աշխատողի
սոցիալական վճարի գումար.
35) վարձու աշխատող` գործատուի (այդ թվում` հարկային գործակալի
պարտականություններից
ազատված
գործատուի)
հետ
Արցախի
Հանրապետության
օրենքով
սահմանված
կարգով
աշխատանքային
հարաբերությունների մեջ գտնվող անձ, այդ թվում` հանրային ծառայող
(բացառությամբ
Արցախի
Հանրապետության
պաշտպանության,

ոստիկանության, ազգային անվտանգության հանրապետական գործադիր
մարմինների, փրկարարական ծառայության ծառայողների և դատական
ակտերի հարկադիր կատարողների), ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական
պայմանագրերի
համաձայն`
աշխատանքների
կատարման
(ծառայությունների
մատուցման)
դիմաց
գործատուից
եկամուտ
(բացառությամբ ձեռնարկատիրական եկամտի) ստացող անձ, միջազգային
կազմակերպությունում աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող
(պաշտոնեական
պարտականությունները
կատարող)
Արցախի
Հանրապետության այն քաղաքացին, որի համար միջազգային պայմանագրով
նախատեսված դեպքերում միջազգային կազմակերպությունը կատարում է
կենսաթոշակի իրավունք տվող վճարներ.
36) փոխկապակցված անձինք՝ ըստ ներդրումային ֆոնդերի ոլորտը
կարգավորող օրենսդրության:
2. Սույն օրենքում օգտագործվող այլ հասկացությունները կիրառվում են
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով,
ներդրումային ֆոնդերի և արժեթղթերի շուկայի ոլորտները կարգավորող
օրենսդրությամբ սահմանված իմաստով, եթե սույն օրենքի դրույթներից չի
բխում դրանց օգտագործման այլ իմաստ:
Հոդված 3. Կենսաթոշակային համակարգի կուտակային և կամավոր
կենսաթոշակային բաղադրիչները կարգավորող օրենսդրությունը
1.
Արցախի
Հանրապետության
կենսաթոշակային
համակարգի
կուտակային և կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչները կարգավորվում
են Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, սույն օրենքով, սույն օրենքի հիման
վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով, այլ օրենքներով և
իրավական ակտերով:
Հոդված 4. Կուտակային կենսաթոշակների ֆինանսավորման աղբյուրները
1. Կուտակային կենսաթոշակները ֆինանսավորվում են մասնակիցների
համար (օգտին) կատարված կուտակային հատկացումների և դրանց
ներդրումից ստացված եկամուտների հաշվին:
Գ Լ ՈՒ Խ 2
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԸ ԵՎ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ
Հոդված 5. Սոցիալական վճար կատարողները
1. Արցախի Հանրապետությունում սոցիալական վճարներ են կատարում՝
1) 1974 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված վարձու
աշխատողները և անհատ ձեռնարկատերերը.

2) մինչև 1974 թվականը ծնված վարձու աշխատողները և անհատ
ձեռնարկատերերը, եթե սույն օրենքով սահմանված կարգով ներկայացրել են
սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դիմում (այսուհետ՝
կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմում).
3) ինքնազբաղված անձինք` անկախ տարիքից, ովքեր սույն օրենքով
սահմանված կարգով ներկայացրել են կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության
դիմում կամ սույն մասի 1-ին կետի հիման վրա երբևիցե կատարել են
սոցիալական վճար:
2. Անձը չի կարող վերանայել կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության
դիմումի հիման վրա սոցիալական վճար կատարելու պարտավորություն
ստանձնելու որոշումը:
3. Արցախի Հանրապետությունում բնակության իրավունք (կացության
կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն
չունեցող անձինք սոցիալական վճարները կատարում են ընդհանուր
հիմունքներով, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների համար սահմանված կարգով, եթե Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով
այլ բան նախատեսված չէ:
4. Անձը դադարում է սոցիալական վճար կատարել, եթե՝
1) լրացել է նրա կենսաթոշակային տարիքը, և նա հարկային մարմին է
ներկայացրել դիմում սոցիալական վճար կատարելը դադարեցնելու
վերաբերյալ.
2) անձը սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում մասնակիցների
ռեեստրը վարողին ներկայացնում է դիմում կուտակային կենսաթոշակ
ստանալու վերաբերյալ:
5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված դիմումը
հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը, դիմումի ձևը սահմանում է
Արցախի Հանրապետության կառավարության ֆինանսական ոլորտի
պետական լիազորված մարմնի ղեկավարը: Ընդ որում, վարձու աշխատողը
դիմումը հարկային մարմին է ներկայացնում հարկային գործակալի միջոցով:
Այս դեպքում դիմումը համարվում է հարկային մարմին ներկայացված
հարկային գործակալին ներկայացնելու պահից:
6. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը սույն հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ
կետով նախատեսված դիմում ներկայացվելու մասին տեղեկացնում է
հարկային մարմնին, իսկ հարկային մարմինը Արցախի Հանրապետության
կառավարության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնի
ղեկավարի հրամանով սահմանված կարգով` գործատուին:
7. Կենսաթոշակային տարիքը լրացած կամ մասնակիցների ռեեստրը
վարողին կուտակային կենսաթոշակ ստանալու դիմում ներկայացրած անձի
կողմից սոցիալական վճար կատարելու պարտականությունը դադարում է`
1) աշխատավարձից` համապատասխան դիմումը հարկային մարմին
ներկայացնելու կամ մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացնելու
ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից.
2) ձեռնարկատիրական եկամուտներից` համապատասխան դիմումը
հարկային մարմին ներկայացնելու կամ մասնակիցների ռեեստրը վարողին
ներկայացնելու տարվա հունվարի 1-ից:

8. Անձը, որպես ինքնազբաղված անձ, ստացված եկամուտներից
սոցիալական վճար կատարում է կամավորության սկզբունքով, սույն օրենքի
7-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով:
Հոդված 6. Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտը և դրույքաչափը
1. Սոցիալական վճարների հաշվարկման օբյեկտներն են`
1) աշխատավարձը.
2) ձեռնարկատիրական եկամուտը.
3) որպես ինքնազբաղված անձ՝ ստացված եկամուտները:
2. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված
անձինք մինչև կենսաթոշակային տարիքը լրանալը սոցիալական վճարը
կատարում են հետևյալ չափերով.
1) աշխատավարձի՝
ա. 5 տոկոսի չափով, եթե աշխատավարձի ամսական չափը չի
գերազանցում 500 000 ՀՀ դրամը,
բ. 10 տոկոսի և 25 000 ՀՀ դրամի տարբերության չափով, եթե
աշխատավարձի ամսական չափը գերազանցում է 500 000 ՀՀ դրամը.
2) ձեռնարկատիրական եկամտի՝
ա. 5 տոկոսի չափով, եթե այդ եկամտի տարեկան չափը չի գերազանցում
6 000 000 ՀՀ դրամը,
բ. 10 տոկոսի և 300 000 ՀՀ դրամի տարբերության չափով, եթե այդ
եկամտի տարեկան չափը գերազանցում է 6 000 000 ՀՀ դրամը.
3) որպես ինքնազբաղված անձ՝ ստացված եկամուտների 5 տոկոսի
չափով, անկախ եկամտի չափից:
3. Կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման վրա
սոցիալական վճարներ կատարելու, սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1ին կետով սահմանված անձի կենսաթոշակային տարիքը լրանալու դեպքերում
(եթե անձը չի ներկայացրել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասով
նախատեսված դիմումը) անձը սոցիալական վճարը կատարում է
աշխատավարձի, ձեռնարկատիրական եկամտի, որպես ինքնազբաղված անձ՝
ստացված եկամուտների 5 տոկոսի չափով:
4. Անձը սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված չափով սոցիալական
վճարներ է կատարում՝
1) դիմումը ներկայացնելու (դիմումի հիման վրա սույն օրենքով
սահմանված կարգով կենսաթոշակային հաշիվը բացելու) օրվան հաջորդող
ամսվա աշխատավարձից.
2) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված՝ անձի
կենսաթոշակային
տարիքը
լրանալու
օրվան
հաջորդող
ամսվա
աշխատավարձից.
3) դիմումը ներկայացնելու (դիմումի հիման վրա սույն օրենքով
սահմանված կարգով կենսաթոշակային հաշիվը բացելու), սույն օրենքի 5-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված անձի կենսաթոշակային
տարիքը լրանալու տարվա ձեռնարկատիրական եկամտից:
5. Անձի ամսական համախառն եկամտի՝ «Նվազագույն ամսական
աշխատավարձի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 1ին
հոդվածով
հաշվետու
ամսվա
համար
սահմանված
չափի

տասնհինգապատիկը գերազանցող գումարից (այսուհետ՝ սոցիալական
վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն ամսական շեմ) կամ տարեկան
համախառն եկամտի՝ «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածով հաշվետու
տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ սահմանված չափի հարյուրութսունապատիկը գերազանցող գումարից (այսուհետ՝ սոցիալական վճարի
հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն տարեկան շեմ) սոցիալական վճարներ
չեն հաշվարկվում և փոխանցվում (գանձվում): Եթե անձը եկամուտ է ստանում
մի քանի աղբյուրից (ստանում է ձեռնարկատիրական եկամուտ և
աշխատավարձ), ապա հաշվարկված և փոխանցված (գանձված) սոցիալական
վճարների` սույն հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված չափը գերազանցող
գումարները (եթե այդպիսիք առկա են) մասնակիցներին վերադարձնելու
կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարության
ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնի ղեկավարը: Ամսական
համախառն եկամուտն անձի կողմից ստացման ենթակա՝ հաշվետու ամսվա
համար (բոլոր գործատուների հաշվարկած) աշխատավարձի և դրան
հավասարեցված եկամուտների ու այդ հաշվետու ամսվա ընթացքում անձին
վճարված պայմանագրային եկամտի հանրագումարն է: Տարեկան համախառն
եկամուտն անձի կողմից ստացման ենթակա՝ հաշվետու տարվա
ձեռնարկատիրական եկամտի, հաշվետու տարվա (ամիսների) համար
հաշվարկված (բոլոր գործատուների հաշվարկած) աշխատավարձի և դրան
հավասարեցված եկամուտների ու այդ հաշվետու տարվա՝ անձին վճարված
պայմանագրային եկամտի հանրագումարն է: Սույն մասով սահմանված
առավելագույն սահմանաչափերը չեն տարածվում սույն հոդվածի 9-րդ մասով
նախատեսված դեպքերի վրա:
6. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված` անձի կողմից
վճարման ենթակա սոցիալական վճարի գումարը չի կարող գերազանցել՝
1) ամսական՝
ա. համախառն եկամտի 5 տոկոսը, եթե այդ եկամտի չափը չի
գերազանցում 500 000 ՀՀ դրամը,
բ. համախառն եկամտի 10 տոկոսի և 25 000 ՀՀ դրամի տարբերությունը,
եթե այդ եկամտի չափը գերազանցում է 500 000 ՀՀ դրամը,
գ. սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն ամսական
շեմի 10 տոկոսի և 25 000 ՀՀ դրամի տարբերությունը, եթե այդ եկամտի չափը
գերազանցում է սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն
ամսական շեմը.
2) տարեկան՝
ա. համախառն եկամտի 5 տոկոսը, եթե այդ եկամտի չափը չի
գերազանցում 6 000 000 ՀՀ դրամը,
բ. համախառն եկամտի 10 տոկոսի և 300 000 ՀՀ դրամի տարբերությունը,
եթե այդ եկամտի չափը գերազանցում է 6 000 000 ՀՀ դրամը,
գ. սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն տարեկան
շեմի 10 տոկոսի և 300 000 ՀՀ դրամի տարբերությունը, եթե այդ եկամտի չափը
գերազանցում է 6 000 000 ՀՀ դրամը:
7. Սույն հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված՝ անձի կողմից վճարման
ենթակա սոցիալական վճարի գումարի առավելագույն չափում որպես

ինքնազբաղված անձ՝ ստացված եկամուտներից կատարվող սոցիալական
վճարները հաշվի չեն առնվում:
8. Գործատուն, որպես սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով
սահմանված՝ մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող
վարձու աշխատողի հարկային գործակալ, մինչև երեք տարեկան երեխայի
խնամքի արձակուրդում գտնվող վարձու աշխատողի անունից իր միջոցների
հաշվին հաշվարկում և փոխանցում է սոցիալական վճար՝ խնամքի
արձակուրդ գնալու օրվան հաջորդող ամսվանից մինչև երեխայի երկու
տարին լրանալու ամիսը (ներառյալ) ընկած ժամանակահատվածի համար՝
ամսական 3 000 ՀՀ դրամի չափով: Սույն մասի իմաստով վարձու աշխատող է
համարվում բացառապես գործատուի հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող անձը:
9. Անձը կարող է ընտրել իր նկատմամբ չկիրառելու՝ սույն հոդվածի 5-րդ
մասով և 45-րդ հոդվածով նախատեսված առավելագույն սահմանաչափերը`
այդ մասին ներկայացնելով դիմում հարկային մարմին: Սույն մասով
սահմանված դիմումը ներկայացրած անձի կողմից վճարման ենթակա
սոցիալական վճարի գումարը չի կարող գերազանցել սույն հոդվածի 6-րդ
մասի 1-ին կետի «ա» և «բ» ու 2-րդ կետի «ա» և «բ» ենթակետերով
նախատեսված սահմանաչափերը: Անձը ցանկացած ժամանակ կարող է
հրաժարվել սույն մասով կատարված ընտրությունից` ներկայացնելով դիմում
հարկային մարմին: Սույն մասում նշված դիմումները վարձու աշխատողը
(բացի հարկային գործակալի պարտականությունից ազատված գործատուի
վարձու աշխատողից) հարկային մարմին է ներկայացնում գործատուի
միջոցով:
10. Սույն հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված դիմումները հարկային
մարմին ներկայացնելու կարգը և դիմումի ձևը սահմանում է հարկային
մարմինը:
Հոդված 7. Սոցիալական վճար կատարելը
1. Սույն օրենքով սահմանված՝ վարձու աշխատողի սոցիալական
վճարները հաշվարկելու և փոխանցելու (գանձելու) պարտականությունը
կրում են գործատուները` որպես հարկային գործակալ:
2. Գործատուները Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված
ժամկետներում և կարգով էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմնում
գրանցում են իրենց հետ աշխատանքային և քաղաքացիաիրավական
հարաբերությունների մեջ գտնվող վարձու աշխատողներին, ինչպես նաև,
որպես հարկային գործակալ, «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով եկամտային հարկը հաշվարկելու և
վճարելու համար սահմանված ժամկետներում սույն օրենքով սահմանված
չափով հաշվարկում և փոխանցում են սոցիալական վճարները:
3. Գործատուները «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային
եղանակով հարկային մարմին են ներկայացնում անձնավորված հաշվարկ:
4. Անհատ ձեռնարկատերերը, ինքնազբաղված անձինք, ինչպես նաև
վարձու աշխատողները, որպես ինքնազբաղված անձինք, ստացման ենթակա
եկամուտներից ինքնուրույն հաշվարկում և փոխանցում են սոցիալական

վճարները տարեկան կտրվածքով՝ «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով եկամտային հարկի վճարման համար
սահմանված ժամկետներում: Եթե գործատուն ազատված է հարկային
գործակալի
պարտականություններից,
ապա
վարձու
աշխատողը
սոցիալական վճարը հաշվարկում և փոխանցում է ինքնուրույն` գործատուի
համար սահմանված ժամկետներում:
5. Անհատ ձեռնարկատերերը և ինքնազբաղված անձինք «Եկամտային
հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով
սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին են
ներկայացնում տարեկան անձնավորված հաշվարկ: Սույն հոդվածի 4-րդ
մասի երկրորդ նախադասությամբ նշված վարձու աշխատողները
յուրաքանչյուր ամսվա համար գործատուի համար սահմանված ժամկետում
էլեկտրոնային
եղանակով
հարկային
մարմին
են
ներկայացնում
անձնավորված պարզեցված հաշվարկ:
6. Վարձու աշխատողների գրանցման հայտը և անձնավորված հաշվարկը
հարկային մարմին ներկայացնելու հետ կապված հարաբերությունները
կարգավորվում են «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված
հաշվառման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով:
7. Գործատուները և սույն հոդվածի 5-րդ մասի երկրորդ
նախադասությունում նշված վարձու աշխատողները սոցիալական վճարի
ճշտված հաշվարկները ներկայացնում են «Եկամտային հարկի մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:
Ճշտված հաշվարկների հիման վրա կատարվում է սոցիալական վճարների
պարտավորությունների
վերահաշվարկ, բացառությամբ հաշվարկված
տույժերի:
8. Անհատ ձեռնարկատերերը և ինքնազբաղված անձինք հաշվետու
ժամանակահատվածի համար տարեկան սոցիալական վճարի մասին ճշտված
հաշվարկները ներկայացնում են «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: Ճշտված
հաշվարկների հիման վրա կատարվում է սոցիալական վճարների
վերահաշվարկ:
9. Հարկային մարմնի կողմից սոցիալական վճար կատարողների
(գործատուների) մոտ իրականացվող ստուգումների ընթացքում կամ
ստուգումների ավարտից հետո հարկային մարմին ներկայացված ստուգվող
կամ արդեն ստուգված ժամանակահատվածներին վերաբերող սոցիալական
վճարների հաշվարկների ճշտում չի իրականացվում:
10. Գործատուի սնանկության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ (այդ թվում՝
գործատու
հանդիսացող)
մահվան
դեպքում
սոցիալական
վճարի
պարտավորությունների մարման և համապատասխան կուտակային
հատկացումները մասնակիցների ռեեստրը վարողին փոխանցելու կարգը
սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
11. Օտարերկրյա արժույթով կատարված սոցիալական վճարների
փոխանցումների
գումարները
վերահաշվարկվում
են
Հայաստանի
Հանրապետության դրամով` ելնելով դրանց՝ Արցախի Հանրապետության
պետական բյուջե մուտքագրման օրը Կենտրոնական բանկի հրապարակած`
արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքից:

Հոդված 8. Սոցիալական վճարների պարտավորությունների հաշվառումը
1.
Սոցիալական
վճարի
պարտավորությունների
հաշվառման
նպատակով հարկային գործակալի (գործատուի) կամ սոցիալական վճարները
սույն օրենքով սահմանված դեպքերում ինքնուրույն կատարող անձանց
համար հարկային մարմնում բացվում են անձնական հաշվի քարտեր:
Անձնական հաշվի քարտի ձևը և վարման կարգը սահմանում է Արցախի
Հանրապետության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնի
ղեկավարը:
2. Սոցիալական վճարի պարտավորությունները հաշվառվում են
հաշվարկի ներկայացման օրով և մարվում են ժամանակագրական կարգով`
ավելի վաղ առաջացած սոցիալական վճարի պարտավորության չափով.
առաջնահերթ՝ սոցիալական վճարը, այնուհետև` տույժը, անկախ վճարման
փաստաթղթերում (անդորրագրում, վճարման հանձնարարականում) նշված
սոցիալական վճարի պարտավորության վճարման նպատակայնությունից:
Սոցիալական վճարի (բացառությամբ ճշտված հաշվարկի ներկայացման
արդյունքում
առաջացածի)
պարտավորությունը
տվյալ
հաշվետու
ժամանակահատվածի համար համարվում է մարված, եթե կամուրջ հաշվին
մուտքագրված սոցիալական վճարի պարտավորությունների գումարները
բավարար են այդ հաշվետու ժամանակահատվածի սոցիալական վճարը և
տույժը մարելու համար: Սույն մասի կիրառման իմաստով սոցիալական
վճարի ճշտված հաշվարկները ներկայացնելու արդյունքում առաջացած
լրացուցիչ պարտավորությունները և նվազեցումները հաշվառվում են ճշտված
հաշվարկը ներկայացնելու օրով:
3. Եթե հարկային գործակալը (գործատուն) ներկայացնում է ճշտված
հաշվարկ, ճշտված հաշվարկ ներկայացնելու օրվա դրությամբ հաշվետու
ժամանակահատվածում հարկային գործակալից (գործատուից) սոցիալական
վճարի հաշվարկման օբյեկտ համարվող՝ եկամուտ ստացած անձն ազատվել է
աշխատանքից (դադարել է նրա հետ կնքված աշխատանքային կամ
քաղաքացիաիրավական պայմանագիրը), և ճշտված հաշվարկի արդյունքում
վերահաշվարկվում է (փոխվում է) աշխատանքից ազատված անձի
սոցիալական վճարի պարտավորությունը, ապա փոփոխության արդյունքում
առաջացած տարբերությունը հաշվառվում է որպես ճշտված հաշվարկ
ներկայացրած գործատուի՝ ճշտված հաշվարկ ներկայացնելու արդյունքում
առաջացած լրացուցիչ պարտավորություն:
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ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼԸ ԵՎ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ
ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
Հոդված 9. Մասնակիցների ռեեստրը վարողին կուտակային հատկացումները և անձնավորված տեղեկատվությունը փոխանցելը
1.
Հարկային
մարմինը
սոցիալական
վճարների
վերաբերյալ
հաշվարկները փաստացի ստանալու օրվանից հետո` առավելագույնը
տասնօրյա ժամկետում, մշակում է դրանք և վճարման հանձնարարական է
ուղարկում գանձապետարան` սոցիալական վճար կատարած (կատարող)

անձի համար (օգտին) Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից
կուտակային հատկացում կատարելու (համապատասխան գումարները
մասնակիցների ռեեստրը վարողին փոխանցելու) համար, եթե ներկայացված
տեղեկություններում չկան սխալներ, և փոխանցվել են սոցիալական
վճարների հաշվետվության մեջ նշված սոցիալական վճարների գծով
պարտավորությունները: Կուտակային հատկացման գումարը ձևավորվում է
սոցիալական
վճարներից
և
սույն
օրենքի
համաձայն՝
Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացվող լրացուցիչ միջոցներից:
2. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված
անձանց համար (օգտին) մինչև նրանց կենսաթոշակային տարիքը լրանալը
կուտակային հատկացումները կատարվում են հետևյալ չափով.
1) ամսական համախառն եկամտի 10 տոկոսի չափով՝ ամսական
համախառն եկամտից հաշվարկված և փոխանցված (գանձված) սոցիալական
վճարների և 10 տոկոսը լրացնելու նպատակով Արցախի Հանրապետության
պետական
բյուջեից
հատկացվող
համապատասխան
միջոցների
(առավելագույնը 25 000 ՀՀ դրամ) հանրագումարի չափով, բայց ոչ ավելի, քան
սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն ամսական շեմի 10
տոկոսը.
2) ձեռնարկատիրական եկամտի 10 տոկոսի չափով՝ ձեռնարկատիրական
եկամտից հաշվարկված և փոխանցված (գանձված) սոցիալական վճարների և
10 տոկոսը լրացնելու նպատակով Արցախի Հանրապետության պետական
բյուջեից հատկացվող համապատասխան միջոցների (առավելագույնը 300 000
ՀՀ դրամ) հանրագումարի չափով, բայց ոչ ավելի, քան սոցիալական վճարի
հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն տարեկան շեմի 10 տոկոսը.
3) անձնավորված (պարզեցված) հաշվարկի հիման վրա ներկայացված՝
սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտ համարվող՝ սույն մասի 1-ին և 2-րդ
կետերով չնախատեսված եկամուտներից հաշվարկված սոցիալական
վճարների չափով:
3. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված՝ մինչև երեք
տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող վարձու աշխատողի
համար (օգտին) խնամքի արձակուրդ գնալու օրվան հաջորդող ամսվանից
մինչև երեխայի երկու տարին լրանալու ամիսը (ներառյալ) կատարվում է
կուտակային հատկացում՝ ամսական 8 000 ՀՀ դրամի չափով: Կուտակային
հատկացում կատարելը դադարեցվում է մինչև երեք տարեկան երեխայի
խնամքի արձակուրդն ընդհատվելու դեպքում՝ ընդհատվելու ամսվանից: Ընդ
որում, սույն մասի իմաստով վարձու աշխատող է համարվում բացառապես
գործատուի հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող անձը:
4. Բոլոր դեպքերում սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով
սահմանված անձանց եկամուտներից հաշվարկված և փոխանցված
(գանձված) սոցիալական վճարի և այդ անձանց համար (օգտին) կատարվող
կուտակային հատկացման գումարի տարբերությունը չի կարող գերազանցել
ամսական 25 000 ՀՀ դրամը և տարեկան 300 000 ՀՀ դրամը:
5. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված
անձանց համար (օգտին), ինչպես նաև այն դեպքում, երբ լրացել է սույն օրենքի
5-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված անձի կենսաթոշակային տարիքը, և անձը
չի ներկայացրել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված
դիմումը, կուտակային հատկացումները կատարվում են՝

1) ձեռնարկատիրական եկամտից, որպես ինքնազբաղված անձ ստացված
եկամուտներից հաշվարկված և փոխանցված (գանձված) սոցիալական
վճարների չափով.
2) անձնավորված (պարզեցված) հաշվարկի հիման վրա ներկայացված՝
աշխատավարձից հաշվարկված և փոխանցված (գանձված) սոցիալական
վճարների չափով:
6. Արցախի Հանրապետության ֆինանսական ոլորտի պետական
լիազորված մարմինը սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված
հանձնարարականում նշված չափով
կուտակային հատկացումները
փոխանցում է մասնակիցների ռեեստրը վարողի` Կենտրոնական բանկում
բացված հաշվին հանձնարարականը ստանալուց անմիջապես հետո, սակայն
ոչ ուշ, քան հաջորդ աշխատանքային օրը: Ընդ որում, կուտակային
հատկացումների գումարները տվյալ հաշվետու ժամանակահատվածի համար
մասնակիցների ռեեստրը վարողին են փոխանցվում բացառապես այն
դեպքում, երբ անձնավորված (պարզեցված) հաշվարկի հիման վրա
առաջացած սոցիալական վճարի պարտավորությունը այդ հաշվետու
ժամանակահատվածի համար մարված է: Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 7-րդ
մասով սահմանված ժամկետից հետո կուտակային հատկացում չի
կատարվում:
7. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հանձնարարականի ուղարկման
օրը հարկային մարմինը կուտակային հատկացումների մասին անձնավորված
տեղեկատվությունը ներկայացնում է մասնակիցների ռեեստրը վարողին:
8. Հարկային մարմնի կողմից մասնակիցների ռեեստրը վարողին
ներկայացվող տեղեկատվությունը պարունակում է սոցիալական վճարներ
կատարած (կատարող) անձանց մասին հետևյալ տեղեկությունները.
1) անունը և ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան
(առկայության դեպքում) և համարը.
2) հանրային ծառայության համարանիշի կամ հանրային ծառայության
համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը.
3) կատարած սոցիալական վճարի չափը.
4) պետական բյուջեից հատկացվող լրացուցիչ միջոցի չափը.
5) գործատուի, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատիրոջ հարկ վճարողի
հաշվառման համարը.
6) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված այլ
տեղեկություններ:
9. Կուտակային հատկացումները և սույն հոդվածի 7-րդ մասով
սահմանված տեղեկատվությունը փոխանցելու հետ կապված սխալները
շտկելու, սխալների շտկման գործընթացի տեխնիկածրագրային և
ընթացակարգային հարցերը կարգավորելու կարգը սահմանվում է Արցախի
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: Մասնակիցների ռեեստրը
վարողի հաշվին ավել փոխանցված կուտակային հատկացումները չեն
վերադարձվում, այլ հաշվի են առնվում համապատասխան անձանց գծով
հետագա կուտակային հատկացումները հաշվարկելիս և վճարելիս:

Հոդված 10. Կենսաթոշակային հաշիվ բացելը և վարելը
1. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը անձի անվամբ կենսաթոշակային
հաշիվ բացում է անձի կողմից կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի
կամ սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված տեղեկատվությունը
առաջին անգամ ստանալու հիման վրա (եթե կենսաթոշակային ֆոնդի
ընտրության դիմումի կամ սույն օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասով
սահմանված դիմումի հիման վրա կամ դատարանի որոշման հիման վրա
անձի անվամբ կենսաթոշակային հաշիվ չի բացվել):
2. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը կենսաթոշակային ֆոնդի
ընտրության դիմումի հիման վրա կենսաթոշակային հաշիվ բացելու մասին
անմիջապես տեղեկացնում է հարկային մարմնին, իսկ հարկային մարմինը
Արցախի Հանրապետության կառավարության ֆինանսական ոլորտի
պետական լիազորված մարմնի ղեկավարի հրամանով սահմանված կարգով
տեղեկացնում է գործատուին:
3. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը կենսաթոշակային հաշիվը վարում է
մինչև անձի մահանալը, իսկ մասնակցի մահանալու պահին նրա
կենսաթոշակային հաշվում հաշվառված փայերի առկայության դեպքում`
մինչև այդ փայերը սույն օրենքով սահմանված կարգով ժառանգի
կենսաթոշակային հաշվին փոխանցելը կամ օրենքով սահմանված կարգով
մարելը:
4. Օտարերկրյա պետությունում աշխատող Արցախի Հանրապետության
քաղաքացիների` Արցախի Հանրապետություն վերադառնալու և (կամ)
բնակություն հաստատելու դեպքում այդ պետությունում նրանց անդամակցած
կուտակային կենսաթոշակային համակարգից այդ անձանց՝ Արցախի
Հանրապետությունում բացված կուտակային կենսաթոշակային հաշիվներին
գումարները փոխանցելու կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության
կառավարության պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը:
Հոդված 11. Կուտակային հատկացումների հաշվին կենսաթոշակային
ֆոնդի փայեր ձեռք բերելը
1. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը հարկային մարմնի տրամադրած`
սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված տեղեկատվությունը
համադրում է իր մոտ բացված կենսաթոշակային հաշիվների և Արցախի
Հանրապետության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնից
ստացված միջոցների հետ, որից անմիջապես հետո, սակայն ոչ ուշ, քան սույն
օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված գումարը ստանալուց, իսկ
գումարն ստանալու դրությամբ կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրություն
կատարված
չլինելու
դեպքում`
համապատասխան
ընտրությունը
կատարվելուց հետո` մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում`
1) յուրաքանչյուր անձի համար (օգտին) կատարված կուտակային
հատկացման դիմաց տվյալ անձի անվամբ բացված կենսաթոշակային հաշվին
է
փոխանցում
սույն
օրենքով
սահմանված
կարգով
ընտրված
կենսաթոշակային ֆոնդի` կուտակային հատկացմանը համարժեք քանակով
փայեր` հիմք ընդունելով տվյալ ֆոնդի փայի տեղաբաշխման գինը.

2) սույն մասի 1-ին կետի համաձայն՝ կենսաթոշակային հաշիվներին
փոխանցված փայերի տեղաբաշխման գնին համարժեք գումարը փոխանցում է
համապատասխան կենսաթոշակային ֆոնդի պահառուի նշած հաշվին.
3) յուրաքանչյուր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչին ներկայացնում է
տեղեկատվություն` սույն մասի 1-ին կետի համաձայն կենսաթոշակային
հաշիվներին փոխանցված համապատասխան կենսաթոշակային ֆոնդի
փայերի քանակի և սույն մասի 2-րդ կետի համաձայն փոխանցված գումարի
վերաբերյալ՝ առանց բացահայտելու այն անձանց, որոնց համար կատարվել են
փոխանցումները:
2. Կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի թողարկումը կազմակերպում է
մասնակիցների ռեեստրը վարողը սույն օրենքի, դրա հիման վրա ընդունված
նորմատիվ իրավական ակտերի, կենսաթոշակային ֆոնդի կանոնների և
կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի և պահառուի հետ կնքված
պայմանագրի համաձայն:
3. Կենսաթոշակային ֆոնդի կանոններով չեն կարող սահմանվել մեկ
անձի գծով ձեռք բերվող պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի
քանակի կամ դրա դիմաց վճարվող գումարի սահմանափակումներ:
4. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը կենսաթոշակային ֆոնդի
կառավարիչներին
տրամադրում
է
տեղեկատվություն
կուտակային
հատկացումների
ընդհանուր
գումարի
մասին:
Տեղեկատվությունը
տրամադրվում է կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչներին` առանց որևէ
այլ տեղեկության, որը նրանց հնարավորություն կտա նույնականացնելու
կոնկրետ անձին: Մասնակիցների ռեեստրը վարողը կենսաթոշակային ֆոնդի
կառավարիչներին չի կարող տրամադրել այլ տեղեկատվություն, քան
նախատեսված է սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 6-րդ մասով:
5. Կենսաթոշակային ֆոնդի փայի սկզբնական անվանական արժեքը
սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարության ֆինանսական
ոլորտի պետական լիազորված մարմնի ղեկավարը:
Հոդված 12. Կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվություն
տրամադրելը
1. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը տարին մեկ անգամ անվճար, ոչ ուշ,
քան մինչև ապրիլի 15-ը տեղեկատվություն է տրամադրում անձին նրա
կենսաթոշակային հաշվում արտացոլված նախորդ օրացուցային տարվա
տվյալների մասին, բացառությամբ սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերի:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված տեղեկատվությունը առաջին
անգամ անձին ներկայացվում է կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության
դիմումում նշված հասցեով՝ թղթային տարբերակով, եթե նա այլ տարբերակ չի
ընտրել: Երկրորդ անգամ և հետագայում սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված
տեղեկատվությունը թղթային տարբերակով ստանալու համար անձը
յուրաքանչյուր անգամ սույն հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված կարգով
դիմում է ներկայացնում մասնակիցների ռեեստրը վարողին:
3. Եթե անձը մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացվող որևէ
դիմումում մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվություն ստանալու
համար ընտրել է էլեկտրոնային եղանակը, ապա առաջին անգամ և
հետագայում սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված տեղեկատվությունը անձին

ներկայացվում է մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացված որևէ
դիմումում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեով: Եթե անձը ցանկանում է
դադարեցնել սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված տեղեկատվության
ստացումը, ապա սույն հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված կարգով դիմում է
ներկայացնում մասնակիցների ռեեստրը վարողին:
4. Եթե անձը սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված տեղեկատվությունը
թղթային տարբերակով ստանալու համար մասնակիցների ռեեստրը վարողին
դիմում չի ներկայացրել, և մասնակիցների ռեեստրը վարողի մոտ առկա չէ
տվյալ անձի տրամադրած էլեկտրոնային փոստի հասցե, ապա սույն հոդվածի
1-ին մասում նշված տեղեկատվությունը անձին կարող է ներկայացվել անձի
պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով (առկայության դեպքում):
5. Եթե սոցիալական վճար կատարող անձը չի ներկայացրել
կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմում, ապա սույն հոդվածի 1-ին
մասում նշված տեղեկատվությունը առաջին անգամ ներկայացվում է
մասնակիցների ռեեստրը վարողի մոտ առկա՝ Արցախի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով: Եթե սոցիալական վճար կատարող
անձը չի ներկայացրել կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմում և
բնակչության
պետական
ռեգիստրում
հաշվառված
չէ
Արցախի
Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով (կամ առկա չէ լիարժեք
հասցե), ապա սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված տեղեկատվությունը չի
տրամադրվում:
6. Եթե անձը ներկայացրել է սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասով
սահմանված դիմում, ապա դիմում ներկայացնելուց հետո սույն հոդվածի 1-ին
մասում նշված տեղեկատվությունը չի տրամադրվում:
7. Մասնակիցը կարող է իր ցանկությամբ դադարեցնել և վերականգնել
տեղեկատվության ստացումը՝ այդ մասին սույն հոդվածի 8-րդ մասով
սահմանված կարգով դիմում ներկայացնելով մասնակիցների ռեեստրը
վարողին: Սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դիմում
ներկայացրած անձը կարող է վերականգնել տեղեկատվության ստացումը
միայն սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված դիմումը
ներկայացնելուց հետո:
8. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված տեղեկատվությունը
ներկայացնելու ձևը, բովանդակությունը և կարգը, ինչպես
նաև
տեղեկատվության ստացման տարբերակների ընտրության, տեղեկատվության
ստացման
դադարեցման
ու
տեղեկատվության
ստացման
վերականգնման համար դիմելու կարգը, դիմումի ձևը և բովանդակությունը
սահմանվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից:
9. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը մասնակցին նրա կենսաթոշակային
հաշվի
վերաբերյալ
սույն
հոդվածի
1-ին
մասով
նախատեսված
տեղեկատվությունը տարեկան մեկ անգամից ավելի թղթային տարբերակով
տրամադրելու, ինչպես նաև այլ լրացուցիչ տեղեկատվություն տրամադրելու
համար կարող է մասնակցից գանձել վճար, որի չափը չի կարող գերազանցել
դրա պատրաստման և տրամադրման համար կատարված ծախսերը`
գումարած մասնակիցների ռեեստրը վարողի ողջամիտ շահույթը:
10.
Մասնակիցների
ռեեստրը
վարողը
օրական
թարմացված
տեղեկատվություն է տեղադրում իր ինտերնետային կայքում` Կենտրոնական
բանկի նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված բովանդակությամբ և

կարգով: Մասնակիցների ռեեստրը վարողը պետք է ապահովի յուրաքանչյուր
մասնակցի
հնարավորությունը
մասնակիցների
ռեեստրը
վարողի
ինտերնետային կայքի միջոցով անվճար հասանելիություն ունենալու իր
անհատական կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվությանը:
Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ կարող են
սահմանվել այդպիսի մուտքի ապահովմանը ներկայացվող այնպիսի
պահանջներ, որոնք հնարավոր է ապահովել տվյալ պահին Արցախի
Հանրապետությունում կիրառվող` անձը նույնականացնող և տեղեկատվության գաղտնիությունը ապահովող ծրագրային և տեխնիկական միջոցների
օգտագործմամբ:
Հոդված 13. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի կարգավիճակը
և դրանց շրջանառության սահմանափակումները
1.
Պարտադիր
կենսաթոշակային
ֆոնդի
փայը
սոցիալական
նպատակներով թողարկվող անվանական արժեթուղթ է, որը հավաստում է
դրա տիրոջ (քաղաքացու)՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով կուտակային
կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը:
2. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը պետությունը ձեռք է
բերում սոցիալական վճար կատարող անձանց համար (օգտին)՝
յուրաքանչյուր անձի համար սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին
կետով սահմանված չափով: Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը
պետության կողմից դրանց ձեռքբերման պահից հանդիսանում են մասնակցի
սեփականությունը:
3. Մասնակցի լռությունը (պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի
սեփականությունից հրաժարվելու վերաբերյալ դիմում չներկայացնելը)
համարվում է մասնակցի կողմից կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի
սեփականությունն ընդունելու կամքի արտահայտություն (պետության կողմից
հօգուտ իրեն կնքված և կնքվելիք կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի ձեռք
բերման պայմանագրերով իր իրավունքից օգտվելու ցանկության հայտնում):
Մասնակիցը ցանկացած ժամանակ կարող է հրաժարվել կենսաթոշակային
ֆոնդի փայերի սեփականությունից՝ այդ մասին գրավոր դիմում
ներկայացնելով մասնակիցների ռեեստրը վարողին: Կենսաթոշակային ֆոնդի
փայերի սեփականությունից հրաժարվելու իրավունքից անձը կարող է օգտվել
միայն մեկ անգամ:
4. Անձի կողմից մեկ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայի
ընդունումը նշանակում է սույն օրենքով սահմանված կարգով իր համար ձեռք
բերված բոլոր պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի ընդունում՝
անկախ դրանց թողարկման ժամկետից: Կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի
մասնակի
ընդունում
կամ
կենսաթոշակային
ֆոնդի
փայերի
սեփականությունից մասնակի հրաժարում չի թույլատրվում:
5. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը կարող են տիրապետվել,
տնօրինվել, օգտագործվել բացառապես սույն օրենքով սահմանված կարգով և
նպատակներով: Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերով հավաստվող
իրավունքները ենթակա չեն փոխանցման, բացառությամբ սույն օրենքով
նախատեսված դեպքերի:

6. Մասնակցի կողմից մասնակիցների ռեեստրը վարողին կենսաթոշակային ֆոնդի փայերից հրաժարվելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու
դեպքում կենսաթոշակային ֆոնդի փայերն անցնում են պետության
սեփականությանը:
7.
Մասնակցի
կողմից
կենսաթոշակային
ֆոնդի
փայերի
սեփականությունից հրաժարվելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու
դեպքում պետությունը շարունակում է սույն օրենքով սահմանված կարգով
տվյալ անձի համար (օգտին) կուտակային հատկացումների փոխանցումը,
որոնց դիմաց ձեռք բերված (տվյալ անձի անունով բացված կենսաթոշակային
հաշվին փոխանցված) կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը հանդիսանում են
պետության սեփականությունը:
8. Պետությունը սույն հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերով սահմանված
դեպքերում չի կարող ընտրել ֆոնդեր և (կամ) փոխանակել կենսաթոշակային
ֆոնդի
փայերը:
Ֆոնդի
ընտրություն
չկատարած
անձի
համար
կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրությունը կատարվում է սույն օրենքի 25-րդ
հոդվածով սահմանված կարգով:
9. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կանոնները պետք է սահմանեն
կենսաթոշակային ֆոնդի փայի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման`
սույն օրենքով սահմանված սահմանափակումները և պայմանները:
10. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի սեփականությունից
հրաժարվելու վերաբերյալ դիմում ներկայացրած անձն իրավունք չունի սույն
օրենքով սահմանված կարգով ընտրելու պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ
կամ ֆոնդի կառավարիչ, փոխանակելու փայերը, դիմելու կենսաթոշակային
ֆոնդի փայերի մարման և մարման արդյունքում ձևավորված դրամական
միջոցները ստանալու համար, ինչպես նաև կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը
մարելու և արդյունքում ձևավորված դրամական միջոցները փոխանցելու
օտարերկրյա պետությունում գործող կուտակային կենսաթոշակային հաշվին
մինչև մասնակիցների ռեեստրը վարողին սույն հոդվածի 11-րդ մասով
սահմանված դիմումը ներկայացնելը:
11. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դիմում ներկայացրած անձը
ցանկացած ժամանակ կարող է դիմում ներկայացնել մասնակիցների ռեեստրը
վարողին՝ իր անունով բացված կենսաթոշակային հաշվին փոխանցված
կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի սեփականությունն ընդունելու վերաբերյալ,
որի դեպքում նախկինում իր կողմից սույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն
ներկայացրած դիմումը համարվում է չեղարկված: Սույն մասով
նախատեսված դիմում ներկայացրած անձի համար պետության կողմից
հօգուտ իրեն նախկինում ձեռք բերված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի
նկատմամբ սեփականության իրավունքն իրեն է փոխանցվում դիմումը
մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացնելու պահից, իսկ հետագայում
ձեռք բերվելիք փայերի նկատմամբ սեփականության իրավունքը` պետության
կողմից դրանք ձեռք բերելու պահից: Սույն մասով նախատեսված իրավունքից
կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի սեփականությունից հրաժարման դիմում
ներկայացրած անձը կարող է օգտվել միայն մեկ անգամ:
12. Մասնակիցն իրավունք ունի դիմելու կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի
մարման և մարման արդյունքում ձևավորված դրամական միջոցները
ստանալու համար միայն սույն օրենքի 7-րդ և 8-րդ գլուխներով նախատեսված
դեպքերում և կարգով:

13. Կենսաթոշակային ֆոնդի փայը մասնակցի կողմից չի կարող՝
1) գրավադրվել.
2) ներդրվել իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում.
3) նվիրաբերվել կամ օտարվել որևէ այլ եղանակով, բացառությամբ սույն
օրենքով նախատեսված դեպքերի.
4) օգտագործվել որևէ այլ եղանակով, քան սահմանված է սույն օրենքով:
14. Մասնակցի պարտավորությունների համար մասնակցին պատկանող
պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի վրա բռնագանձում չի կարող
տարածվել մինչև նրա կուտակային կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ձեռք
բերելը:
15. Կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի սեփականությունից հրաժարված
անձի
մահվան
դեպքում
կենսաթոշակային
հաշվում
հաշվառված
կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերը մարվում են, և ձևավորված դրամական
միջոցները փոխանցվում են Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե:
Հոդված 14. Հարկային մարմնի իրավասությունները
1. Հարկային մարմինը՝
1) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է կուտակային
բաղադրիչի անձնավորված հաշվառման տվյալների բազան.
2) յուրաքանչյուր ամիս գործատուներից ընդունում է սոցիալական
վճարների մասին անհատական հաշվարկները և Արցախի Հանրապետության
օրենքով սահմանված կարգով ստուգում դրանց հավաստիությունը.
3) «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքով եկամտային հարկի համար սահմանված ժամկետում անհատ
ձեռնարկատերերից ու ինքնազբաղված անձանցից ընդունում է սոցիալական
վճարների մասին հաշվարկները և Արցախի Հանրապետության օրենքով
սահմանված կարգով ստուգում դրանց հավաստիությունը.
4) յուրաքանչյուր ամիս գործատուներից ստացված անձնավորված
տեղեկատվությունը համադրում է անձնավորված հաշվառման տվյալների
բազայի հետ.
5) համադրում է անհատ ձեռնարկատերերից ու ինքնազբաղված
անձանցից ստացված անձնավորված տեղեկատվությունը` անձնավորված
հաշվառման տվյալների բազայի հետ.
6) իրականացնում է գործատուների, անհատ ձեռնարկատերերի և
ինքնազբաղված անձանց կողմից կատարվող սոցիալական վճարների
հավաքումը.
7) կատարված սոցիալական վճարների և գործատուներից, անհատ
ձեռնարկատերերից
ու
ինքնազբաղված
անձանցից
ստացված
տեղեկատվության միջև սխալներ հայտնաբերելու դեպքում տեղեկացնում է
նրանց այդ մասին: Նրանք կարող են շտկել սխալները և ներկայացնել
ճշգրտված հաշվարկ սույն օրենքով սահմանված կարգով.
8) ուսումնասիրում է գործատուների, անհատ ձեռնարկատերերի և
ինքնազբաղված անձանց կատարած սոցիալական վճարների վերաբերյալ
բողոքներն ու սխալները և անհրաժեշտության դեպքում պահանջում է
ներկայացնել ճշգրտված հաշվարկներ.

9)
գործատուներից
և
անհատ
ձեռնարկատերերից
ստացված
հաշվարկների հիման վրա հաշվարկում է մասնակիցների օգտին փոխանցվող
կուտակային հատկացումների չափը.
10) համապատասխան հանձնարարականներ է ներկայացնում գանձապետարան՝ մուտքագրված գումարները (կուտակային հատկացումները)
մասնակիցների ռեեստրը վարողի` Կենտրոնական բանկում գտնվող հաշվին
փոխանցելու համար.
11) կատարված կուտակային հատկացումների վերաբերյալ անձնավորված տեղեկատվություն է ներկայացնում մասնակիցների ռեեստրը վարողին.
12) պատասխանում է մասնակիցների գրավոր դիմումներին` կապված
սոցիալական վճարների (հաշվետվությունների) և կուտակային հատկացումների հետ.
13) իր իրավասությունների շրջանակում ընդունում է նորմատիվ
իրավական ակտեր և իրականացնում ստուգումներ.
14) հաշվետվություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության
կառավարություն` կուտակային բաղադրիչի անձնավորված հաշվառման
բազայի և դրա վարման վերաբերյալ նման պահանջի առկայության դեպքում.
15) իրականացնում է սույն օրենքից և այլ օրենքներից բխող այլ
լիազորություններ:
Հոդված 15. Մասնակիցների ռեեստրը վարողի գործառույթները
1. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը սույն օրենքի և սույն օրենքի հիման
վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա`
1) իրականացնում է սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով
մասնակիցների ռեեստրը վարողին վերապահված գործառույթները.
2) սույն օրենքով սահմանված կարգով բացում և վարում է
մասնակիցների կենսաթոշակային հաշիվները.
3) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված անձանց համար
կենսաթոշակային հաշիվներ բացելու դեպքում տեղեկացնում է այդ մասին
հարկային մարմնին.
4) մասնակցի ցանկության դեպքում տեխնիկական միջոցներով
ապահովում է մասնակցի կողմից կենսաթոշակային ֆոնդի, կենսաթոշակային
ֆոնդի կառավարչի ընտրության, ինչպես նաև նրա հաշվի քաղվածքում առկա
տեղեկատվության գաղտնիությունը: Սույն կետում նշված գաղտնիության
ապահովման կարգը սահմանում է մասնակիցների ռեեստրը վարողը.
5) սույն օրենքի, դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական
ակտերի, կենսաթոշակային ֆոնդի կանոնների և կենսաթոշակային ֆոնդի
կառավարչի ու պահառուի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն`
կազմակերպում է կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի թողարկումը, դրանց
մուտքագրումը կենսաթոշակային հաշիվներին, մասնակիցների կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի մարումը.
6) կուտակային հատկացումները Կենտրոնական բանկում բացված իր
հաշվից փոխանցում է կենսաթոշակային ֆոնդի պահառուի նշած
համապատասխան կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի հաշվին՝ առանց
բացահայտելու ընտրություն կատարած մասնակիցներին.

7) սույն օրենքի 12-րդ հոդվածով սահմանված կարգով տեղեկատվություն
է տրամադրում մասնակիցներին կենսաթոշակային հաշիվների վերաբերյալ.
8) մասնակցի դիմումի հիման վրա սույն օրենքով սահմանված
ժամկետում
կենսաթոշակային
ֆոնդի
պահառուի
հետ
համատեղ
կազմակերպում է մեկ կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի փոխանակումը մեկ
այլ կենսաթոշակային ֆոնդի փայերով.
9) կենսաթոշակային ֆոնդի պահառուի հետ համատեղ կազմակերպում է
մասնակցին պատկանող պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի
մարման արդյունքում ստացված միջոցների փոխանցումն ապահովագրական
ընկերությանը` սույն օրենքի համաձայն անուիտետի պայմանագիր կնքելու
նպատակով.
10) կենսաթոշակային ֆոնդի պահառուի հետ համատեղ կազմակերպում
է միանվագ և ծրագրային վճարների կատարումը.
11) ժառանգների կամահայտնության հիման վրա փոխանցում է
մահացած մասնակցի կենսաթոշակային հաշվին պահվող փայերը ժառանգի
կենսաթոշակային հաշվին կամ մարում է այդ փայերը և արդյունքում
ձևավորված դրամական միջոցները փոխանցում ժառանգի բանկային հաշվին,
իսկ փայերն անժառանգ ճանաչվելու դեպքում մարում է կենսաթոշակային
փայերը և ձևավորված դրամական միջոցները փոխանցում Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջե.
12) իրականացնում է սույն օրենքից և սույն օրենքի հիման վրա
ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերից և կենսաթոշակային ֆոնդի
կանոններից բխող այլ գործառույթներ:
2. Մասնակիցների ռեեստրը վարողի փոփոխության կամ նրա
գործունեության
դադարեցման
դեպքում
մասնակիցների
ռեեստրը
փոխանցվում է մասնակիցների ռեեստրը վարող այլ անձի կամ Արցախի
Հանրապետության
կառավարությանը:
Մասնակիցների
ռեեստրի
փոխանցման կարգը, ձևը և ժամկետները սահմանում է Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը:
Հոդված 16. Հաշվի օպերատորի գործառույթները
1. Հաշվի օպերատորը սույն օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով միջնորդավորում է
մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից մասնակիցներին մատուցվող
ծառայությունները, այդ թվում`
1) կենսաթոշակային հաշիվ բացելը.
2) մասնակցի անձնական տվյալներում փոփոխություն կատարելը.
3) մասնակցի կողմից ֆոնդի ընտրությունը և (կամ) փոփոխությունը,
կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի փոխանակումը, այլ փաստաթղթերի կամ
տեղեկությունների ընդունումը և մասնակիցների ռեեստրը վարողին դրանց
փոխանցումը.
4) մասնակցի կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ մասնակիցների
ռեեստրը վարողից տեղեկատվության ստացումը և փոխանցումը մասնակցին:
2. Հաշվի օպերատորը պետք է ապահովի իր գործառույթների կատարման
ընթացքում մասնակիցների, նրանց կատարած ընտրության և այլնի մասին
իրեն հայտնի դարձած տեղեկատվության գաղտնիությունը:

3. Հաշվի օպերատոր չի կարող լինել կենսաթոշակային ֆոնդի
կառավարչի և (կամ) պահառուի հետ փոխկապակցված անձը:
4. Հաշվի օպերատորին և նրա աշխատակիցներին արգելվում է գովազդել
որևէ կենսաթոշակային ֆոնդ կամ կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի,
խորհուրդ տալ կամ որևէ այլ կերպ ուղղորդել իրենց դիմող անձանց ընտրելու
որևէ կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի կամ կենսաթոշակային ֆոնդ:
Հոդված 17. Արցախի Հանրապետության կառավարության ֆինանսական
ոլորտի պետական լիազորված մարմնի գործառույթները
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության ֆինանսական ոլորտի
պետական լիազորված մարմինը՝
1) հարկային մարմնին տեղեկացնում է կուտակային հատկացումների
կատարման մասին և համապատասխան հանձնարարական ստանալու
դեպքում գանձապետական համակարգի միջոցով ապահովում է կուտակային
հատկացումների փոխանցումը մասնակիցների ռեեստրը վարողին.
2) իրականացնում է կանխատեսումներ յուրաքանչյուր ֆինանսական
տարում պետական բյուջեից սույն օրենքի համաձայն մասնակիցների համար
(օգտին) կատարվող վճարների չափի վերաբերյալ, որոնք հաշվի են առնվում
յուրաքանչյուր տարի պետական բյուջեի նախագիծը կազմելիս.
3) իրականացնում է սույն օրենքից և այլ իրավական ակտերից բխող այլ
գործառույթներ:
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Հոդված 18. Կենսաթոշակային գաղտնիքի պահպանումը
1. Կենսաթոշակային գաղտնիք կազմող տեղեկությունների հրապարակումն այն անձի, պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի կողմից, որին
այդ տեղեկությունները վստահված են եղել, հայտնի են դարձել նրա
ծառայության կամ աշխատանքի կապակցությամբ կամ տրամադրվել են սույն
օրենքով սահմանված կարգով, արգելվում է, բացառությամբ սույն գլխով
նախատեսված դեպքերի: Կենսաթոշակային գաղտնիք կազմող տեղեկության
հրապարակում է համարվում այդ տեղեկությունը (կամ դրա ցանկացած
կրիչը) բանավոր կամ գրավոր ձևով զանգվածային լրատվության միջոցներով
կամ այլ կերպ հրապարակելը, երրորդ անձին հայտնի դարձնելը կամ
տարածելը, երրորդ անձանց նման տեղեկություններ հայթայթելու
հնարավորություն
ուղղակիորեն
կամ
անուղղակիորեն
ընձեռելը
(թույլատրելը, չխոչընդոտելը կամ այդ տեղեկության պահպանման կարգի
խախտման հետևանքով դրա հրապարակումը հնարավոր դարձնելը):
2. Գործատուն, պետական լիազոր մարմինները, Կենտրոնական բանկը,
մասնակիցների ռեեստրը վարողը, հաշվի օպերատորը, կենսաթոշակային
ֆոնդի կառավարիչը և պահառուն պարտավոր են տեխնիկական այնպիսի
միջոցներ ձեռնարկել և կազմակերպչական այնպիսի կանոններ սահմանել,
որոնք անհրաժեշտ են կենսաթոշակային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները պատշաճ պահպանելու համար:

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված անձանց ղեկավարներին,
ծառայողներին, նախկինում ղեկավար կամ ծառայող հանդիսացող անձանց,
ինչպես նաև այն անձանց և կազմակերպություններին, որոնք սույն հոդվածի
2-րդ մասում նշված անձանց ծառայություններ (աշխատանքներ) են
մատուցում կամ մատուցել են նախկինում, արգելվում է ծառայության կամ
աշխատանքի կապակցությամբ իրենց վստահված կամ հայտնի դարձած
կենսաթոշակային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները հրապարակելը,
ինչպես նաև իրենց անձնական կամ երրորդ անձանց շահերից ելնելով` դրանք
օգտագործելը,
երրորդ
անձանց
կողմից
այդպիսի
օգտագործման
հնարավորություն ուղղակի կամ անուղղակի ընձեռելը, այն է` թույլատրելը,
չխոչընդոտելը կամ նման տեղեկությունների պահպանման կարգի խախտման
հետևանքով այն հնարավոր դարձնելը:
4. Գործատուն, մասնակիցների ռեեստրը վարողը, հաշվի օպերատորը և
հարկային մարմինը կարող են դատարանում հրապարակել կենսաթոշակային
գաղտնիք կազմող տեղեկությունները մասնակցի վերաբերյալ` մասնակցի
իրավունքներն ու օրինական շահերը պաշտպանելու անհրաժեշտության
դեպքում և սահմաններում, եթե վեճը ծագել է մասնակցի և մասնակիցների
ռեեստրը վարողի կամ հաշվի օպերատորի կամ հարկային մարմնի կամ
գործատուի միջև:
5. Գործատուները, մասնակիցների ռեեստրը վարողը և հարկային
մարմինը պարտավոր են մասնակիցների շահերի պաշտպանության
նպատակով մեկը մյուսին տեղեկատվություն տրամադրել մասնակիցների
կենսաթոշակային հաշիվների վերաբերյալ, բացառությամբ մասնակցի
ընտրած կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի, կենսաթոշակային ֆոնդի և
մասնակցի կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի վերաբերյալ տեղեկատվության:
6. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը կամ հարկային մարմինը
մասնակիցների վերաբերյալ կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչին կարող է
տրամադրել հետևյալ տեղեկատվությունը.
1)
տվյալ
կառավարչի
կողմից
կառավարվող
յուրաքանչյուր
կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցների թիվը.
2) այն մասնակիցների թիվը, որոնց համար (օգտին) տվյալ կառավարչի
կողմից կառավարվող յուրաքանչյուր կենսաթոշակային ֆոնդին կատարվում
են կուտակային հատկացումներ.
3)
տվյալ
կառավարչի
կողմից
կառավարվող
յուրաքանչյուր
կենսաթոշակային ֆոնդին միացած (սույն օրենքի 24-րդ կամ 25-րդ հոդվածի
կամ 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` տվյալ կենսաթոշակային ֆոնդն
ընտրած) մասնակիցների թիվը.
4) այլ ֆոնդերի փայերի փոխանակման արդյունքում տվյալ կառավարչի
յուրաքանչյուր կենսաթոշակային ֆոնդի փայեր ձեռք բերած մասնակիցների
թիվը.
5) այն մասնակիցների թիվը, որոնց համար (օգտին) այլ կենսաթոշակային
ֆոնդի ընտրության հիմքով դադարեցվել է տվյալ կառավարչի յուրաքանչյուր
կենսաթոշակային ֆոնդին կուտակային հատկացումների կատարումը.
6) փայերի փոխանակման հիմքով տվյալ կառավարչի կողմից
կառավարվող յուրաքանչյուր կենսաթոշակային ֆոնդից դուրս եկած
մասնակիցների թիվը.

7) տարվա ընթացքում տվյալ կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի
յուրաքանչյուր կենսաթոշակային ֆոնդի` կենսաթոշակային տարիքը լրացող
մասնակիցների թիվը և նրանց պատկանող փայերի քանակը.
8) տարվա ընթացքում կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի
յուրաքանչյուր կենսաթոշակային ֆոնդից ծրագրային վճար ստացող
մասնակիցների թիվը, նրանց պատկանող փայերի ընդհանուր քանակը և
ընդհանուր հաշվարկային արժեքը.
9) սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով սահմանված
տեղեկատվությունը.
10) այն մասնակիցների թիվը, որոնց համար (օգտին) տվյալ կառավարչի
կողմից կառավարվող յուրաքանչյուր կենսաթոշակային ֆոնդին կատարվում
են կուտակային հատկացումներ տարեկան պարբերականությամբ:
7. Սույն հոդվածի 6-րդ մասի 1-6-րդ կետերում նշված տեղեկատվությունը
կարող է ներկայացվել ըստ մասնակիցների տարիքային կազմի (նվազագույնը
հինգ տարվա բաշխվածությամբ), սեռի, մասնակիցներին պատկանող փայերի
ընդհանուր քանակի և ընդհանուր հաշվարկային արժեքի, կատարված
կուտակային հատկացումների չափի (նվազագույնը տասը հազար ՀՀ դրամի
բաշխվածությամբ):
8. Սույն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված տեղեկատվությունը չի
կարող ներկայացվել ավելի հաճախ, քան ամսական պարբերականությամբ:
9. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը և հարկային մարմինը պարտավոր
են ապահովել իրենց մոտ առկա կամ հաշվարկման համար հիմք հանդիսացող
այլ տեղեկատվության հասանելիության բացառումը կենսաթոշակային ֆոնդի
կառավարիչների համար, որը կարող է օժանդակել կենսաթոշակային ֆոնդի
կառավարչին ի հայտ բերելու կոնկրետ մասնակցին կամ կոնկրետ
գործատուին, որտեղ աշխատում է մասնակիցը:
Հոդված 19. Կենսաթոշակային գաղտնիքի տրամադրումը քրեական հետապնդում իրականացնող մարմիններին
1. Գործատուն, մասնակիցների ռեեստրը վարողը, հաշվի օպերատորը,
հարկային մարմինը կենսաթոշակային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները
քրեական հետապնդում իրականացնող մարմիններին, սույն օրենքին
համապատասխան, տրամադրում են միայն Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքին համապատասխան կայացված դատարանի որոշման հիման վրա:
2. Գործատուն, մասնակիցների ռեեստրը վարողը, հարկային մարմինը
պարտավոր են դատարանի որոշումն ստանալուց հետո` երկու
աշխատանքային օրվա ընթացքում, քրեական հետապնդում իրականացնող
մարմնին կամ նրա լիազորած անձին տրամադրել տվյալ որոշմամբ
պահանջվող տեղեկությունները:
3. Արգելվում է մասնակիցներին տեղեկացնել նրանց մասին
կենսաթոշակային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները քրեական հետապնդում իրականացնող մարմիններին տրամադրելու փաստի մասին:

Հոդված 20. Կենսաթոշակային գաղտնիքի տրամադրումը դատարանին
1. Գործատուն, մասնակիցների ռեեստրը վարողը, հարկային մարմինը
քաղաքացիական և քրեական գործերի կողմ հանդիսացող մասնակցի
վերաբերյալ կենսաթոշակային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները, սույն
օրենքին համապատասխան, տրամադրում են դատարանին միայն վերջինիս`
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության
կամ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով
ընդունված որոշման հիման վրա:
2. Գործատուն, մասնակիցների ռեեստրը վարողը, հարկային մարմինը
պարտավոր են դատարանի որոշումը ստանալու պահից` երկու
աշխատանքային օրվա ընթացքում, դատարանին կամ դատարանի լիազորած
անձին տրամադրել տվյալ որոշմամբ, վճռով կամ դատավճռով պահանջվող
տեղեկությունները և փաստաթղթերը:
Հոդված 21. Կենսաթոշակային գաղտնիքի տրամադրումը մասնակցի ժառանգներին և նոտարին
1. Գործատուն, մասնակիցների ռեեստրը վարողը, հարկային մարմինը
մասնակցի վերաբերյալ կենսաթոշակային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները, սույն օրենքին համապատասխան, տրամադրում են տվյալ մասնակցի
ժառանգներին, եթե վերջիններս ժառանգության իրավունքները հիմնավորող
փաստաթղթեր են ներկայացրել, և նոտարներին, եթե ժառանգական գործի
շրջանակներում վերջիններիս կողմից համապատասխան հարցում է
ներկայացվել:
2. Գործատուն, մասնակիցների ռեեստրը վարողը, հարկային մարմինը
պարտավոր են ժառանգության իրավունքները հիմնավորող փաստաթղթերն
ստանալու օրվանից հետո` տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում, նրանց
հաղորդել մասնակցի վերաբերյալ իրենց մոտ եղած տեղեկությունները և
տրամադրել իրենց մոտ առկա փաստաթղթերը:
3. Գործատուի, մասնակիցների ռեեստրը վարողի, հարկային մարմնի
կողմից, սույն հոդվածին համապատասխան, տեղեկությունները հաղորդելու և
փաստաթղթերը ներկայացնելու մերժումը կամ սահմանված ժամկետներում
չներկայացնելը կարող է բողոքարկվել դատարան: Մերժման կամ սույն
օրենքով սահմանված ժամկետներում տեղեկությունները չհաղորդելու և
փաստաթղթերը չներկայացնելու հետևանքով դիմող անձանց կամ
կազմակերպություններին պատճառված վնասը ենթակա է հատուցման
Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով, եթե մերժումը
եղել է անհիմն, կամ ժամկետները խախտվել են գործատուի, մասնակիցների
ռեեստրը վարողի, հարկային մարմնի մեղքով:
Հոդված 22. Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի գործառույթները և
գործունեության նկատմամբ պահանջները
1. Սույն օրենքի իմաստով կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարմամբ
կարող է զբաղվել «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ֆոնդի կառավարման
լիցենզիա ունեցող անձը:
2. Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի նկատմամբ տարածվում են
«Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ բաց
հրապարակային պայմանագրային ֆոնդերի կառավարմամբ զբաղվող
կառավարչի նկատմամբ համապատասխան դրույթները, ընդ որում՝ կառավարչի գործունեության նկատմամբ լրացուցիչ պահանջները սահմանվում են
Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի ղեկավարի
հրամանով:
Գ Լ ՈՒ Խ 5
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդված 23. Մասնակիցների կողմից պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ
ընտրելու իրավունքը
1. Մասնակիցն իրավունք ունի ընտրելու կենսաթոշակային ֆոնդ: Ընդ
որում, յուրաքանչյուր դեպքում մասնակիցը կարող է ընտրել միայն մեկ
կենսաթոշակային ֆոնդ: Նույն ժամանակահատվածում մասնակցի համար
(օգտին) կատարվող կուտակային հատկացումը չի կարող ուղղվել
միաժամանակ մեկից ավելի կենսաթոշակային ֆոնդերի:
2. Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչների և նրանց կենսաթոշակային
ֆոնդերի մասին ամբողջական և թարմացված տեղեկատվությունը պետք է
մշտապես առկա լինի մասնակիցների ռեեստրը վարողի (այդ թվում`
ինտերնետային կայքում) և հաշվի օպերատորի մոտ:
Հոդված 24. Կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրությունը
1. Մասնակիցը կենսաթոշակային ֆոնդ ընտրելու համար մասնակիցների
ռեեստրը վարողին է ներկայացնում կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության
դիմում` առցանց եղանակով (մասնակիցների ռեեստրը վարողի կայքէջի
միջոցով) կամ հաշվի օպերատորի միջոցով:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված դիմումը պետք է պարունակի
առնվազն հետևյալ տեղեկությունները.
1) մասնակցի անունը և ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի
սերիան (առկայության դեպքում) և համարը, ծննդյան տարին, ամիսը և
ամսաթիվը.
2) հանրային ծառայության համարանիշը կամ հանրային ծառայության
համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը.
3)
մասնակցի
կոնտակտային
տվյալները
(հեռախոսահամարը,
էլեկտրոնային փոստի հասցեն (առկայության դեպքում), մասնակցի կողմից
նշված հասցեն և այլն).
4) մասնակցի՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվություն
(կենսաթոշակային
հաշվի
քաղվածք,
նամակ,
էլեկտրոնային
հաղորդագրություն և այլն) ստանալու նախընտրելի միջոցը.
5) ընտրված կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի անվանումը և
կենսաթոշակային ֆոնդը.

6) հավաստում՝ ընտրված կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի
կառավարման վճարների և ֆոնդի կանոնների հետ համաձայն լինելու մասին.
7) հավաստում, որ տեղյակ է սոցիալական վճարներ կատարելու իր
պարտականության մասին և ընդունել է իր համար (օգտին) կուտակային
հատկացումների հաշվին ձեռք բերված և ձեռք բերվելիք պարտադիր
կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը.
8) դիմումը ներկայացնելու տարին, ամիսը և ամսաթիվը.
9) մասնակցի (մասնակցի լիազոր ներկայացուցչի) ստորագրությունը,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դիմումը ներկայացվել է էլեկտրոնային
եղանակով, որն ապահովում է անձի նույնականացումը:
3. Մասնակիցը մասնակիցների ռեեստրը վարողին տեղեկացնում է սույն
հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դիմումում նշված անձնական տվյալների
փոփոխության մասին՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողի սահմանած կարգով:
Հոդված
չկատարելը

25. Պարտադիր

կենսաթոշակային

ֆոնդի

ընտրություն

1. Սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված
տեղեկատվության հիման վրա անձի համար կենսաթոշակային հաշիվ
բացելուց հետո՝ 30 օրվա ընթացքում, մասնակցի կողմից կենսաթոշակային
ֆոնդի
ընտրություն
չկատարվելու
դեպքում
մասնակցի
համար
կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրությունը կատարում է մասնակիցների
ռեեստրը վարողը` ծրագրային մոդուլի միջոցով` սահմանված ժամկետին
հաջորդող աշխատանքային օրը: Ծրագրային մոդուլը պատահականության
սկզբունքով բաշխում է ընտրություն չկատարած մասնակիցներին բոլոր
կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչների միջև այլ մասնակիցների
կատարած ընտրությանը համամասնորեն` հիմք ընդունելով սույն օրենքի 11րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը
մասնակիցների կենսաթոշակային հաշիվներին փոխանցելու օրվան
նախորդող օրվա դրությամբ առկա համամասնությունը: Կենսաթոշակային
ֆոնդի ընտրություն չկատարած անձանց համար (օգտին) կատարվող
կուտակային հատկացումների հաշվին ձեռք են բերվում սույն մասի երկրորդ
նախադասությամբ սահմանված սկզբունքով պատահական ընտրված
կենսաթոշակային
ֆոնդի
կառավարչի
միջին
ռիսկայնության
(պահպանողական) կենսաթոշակային ֆոնդի փայեր:
2. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը պարտավոր է հանրությանը
մատչելի դարձնել տեղեկատվություն այն մասին, որ անձի կողմից
կենսաթոշակային ֆոնդ չընտրելու դեպքում կենսաթոշակային ֆոնդի
ընտրությունն անձի համար կատարում է մասնակիցների ռեեստրը վարողը՝
ծրագրային մոդուլի միջոցով՝ պատահականության սկզբունքով, որից հետո
մասնակցի համար (օգտին) կատարվող հետագա կուտակային հատկացումներն ուղղվում են ընտրված կենսաթոշակային ֆոնդին:

Հոդված 26. Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչին և կենսաթոշակային
ֆոնդը փոխելու մասնակցի իրավունքը
1. Մասնակիցն իրավունք ունի ցանկացած պահի անվճար փոխելու
նախկինում ընտրված պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդը` իր համար
(օգտին) կատարվող հետագա կուտակային հատկացումներն ուղղելու նույն
կամ նոր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի կողմից կառավարվող
ցանկացած կենսաթոշակային ֆոնդ, բացառությամբ սույն օրենքի 13-րդ
հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված դեպքի: Սույն մասով սահմանված
դեպքում մասնակիցը լրացնում և մասնակիցների ռեեստրը վարողին է
ներկայացնում կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմում:
2. Մասնակիցն իրավունք ունի պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի իր
փայերը փոխանակելու միայն այլ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի
փայերով, բացառությամբ սույն օրենքի
13-րդ հոդվածի 10-րդ մասով
նախատեսված
դեպքի:
Մասնակիցն իրավունք ունի իր պարտադիր
կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը փոխանակելու այլ կենսաթոշակային ֆոնդի
(նույն կամ այլ կառավարչի կողմից կառավարվող) փայերով` մասնակիցների
ռեեստրը վարողին ֆոնդի փայերի փոխանակման դիմում ներկայացնելու
միջոցով: Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը փոխանակելու
դեպքում մասնակցից կարող է գանձվել փոխանակման ենթակա փայերի
մարման վճար` սույն օրենքին համապատասխան:
3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դիմումը պետք է
պարունակի սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված
տեղեկությունները, ինչպես նաև նախկին և նոր ընտրված կենսաթոշակային
ֆոնդերի և դրանց կառավարիչների անվանումները:
4. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը մերժում է սույն հոդվածի 1-ին կամ
2-րդ մասով նախատեսված դիմումը, եթե այն չի համապատասխանում սույն
օրենքի կամ սույն օրենքի հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական
ակտերի պահանջներին: Մասնակիցների ռեեստրը վարողը պարտավոր է
հնգօրյա ժամկետում տեղեկացնել դիմում ներկայացրած մասնակցին դիմումը
մերժելու մասին՝ նշելով մերժելու պատճառները:
5. Այն դեպքում, երբ սույն հոդվածի 2-րդ մասի կամ սույն օրենքի
համաձայն պետք է վճար գանձվի կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը
փոխանակելիս, ապա մասնակիցների ռեեստրը վարողը պետք է տեղեկացնի
մասնակցին այդ մասին՝ նշելով վճարման ենթակա գումարի չափը:
6. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դիմումը մասնակիցների
ռեեստրը վարողին ներկայացնելու պահից սկսած` մասնակցի համար (օգտին)
կատարվող կուտակային հատկացումներն ուղղվում են նոր ընտրված
կենսաթոշակային ֆոնդ:
7. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի փոխանակումն
իրականացվում է մասնակցի` սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված
դիմումը ստանալուց հետո` տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում:
8. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի փոխանակումը
իրականացվում է փոխանակման պահանջը ներկայացվելու օրվա (ժամի)
համար որոշվող հետգնման (մարման) և նոր փայեր տեղաբաշխելու օրվա
(ժամի)
համար
որոշվող
տեղաբաշխման
գներով:
Պարտադիր
կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը հետ են գնվում (մարվում են) դրանց

հետգնման (մարման) պահանջ ներկայացվելու պահի դրությամբ վերջին
հաշվարկված և հրապարակված տվյալ փայի հետգնման գնով: Պարտադիր
կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը տեղաբաշխվում են դրանց ձեռք բերման
պահանջ ներկայացվելու պահի դրությամբ վերջին հաշվարկված և
հրապարակված տվյալ փայի տեղաբաշխման գնով:
9. Սույն հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված պարտավորությունները մասնակիցների ռեեստրը վարողը կարող է իրականացնել
տեղեկատվական
համակարգով` մասնակիցների
ռեեստրը
վարողի
ինտերնետային կայքի կամ հաշվի օպերատորի միջոցով:
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ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԵԼԻՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
Հոդված 27. Կուտակային վճարների վերադարձելիության երաշխավորումը
1. Արցախի Հանրապետությունը երաշխավորում է սույն օրենքի 5-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում նշված անձի օգտին կատարված
կուտակային հատկացումների վերադարձելիությունը մասնակցին՝ սույն
օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն կատարված սոցիալական վճարների՝
տարեկան գնաճով ճշգրտված չափով:
2. Սույն մասով նախատեսված սոցիալական վճարների՝ տարեկան
գնաճով ճշգրտման կարգը սահմանվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը
կազմող հավելվածով:
3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված գումարի վերադարձելիությունը երաշխավորվում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի
միջոցների հաշվին:
Հոդված 28. Կուտակային հատկացումների հատուցման դեպքը և չափը
1. Կուտակային հատկացումների հատուցման դեպք է համարվում այն
իրավիճակը, երբ սույն օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված
դիմումը ստանալու օրվա դրությամբ անձի կենսաթոշակային հաշվում առկա
պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի (ֆոնդերի) փայերի հաշվարկային
արժեքների հանրագումարը փոքր է սույն օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասով
սահմանված չափից:
2. Սույն գլխով նախատեսված հատուցումն իրականացվում է սույն
օրենքի 31-րդ հոդվածով սահմանված դիմումը ստանալու օրվա դրությամբ
սույն օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված գումարի և անձի
կենսաթոշակային հաշվում առկա պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի
(ֆոնդերի) փայերի հաշվարկային արժեքների հանրագումարի տարբերության
չափով:
3. Յուրաքանչյուր մասնակցին սույն գլխով նախատեսված հատուցումն
իրականացվում է միայն մեկ անգամ:

Հոդված 29. Կուտակային հատկացումների հատուցումը, տեղեկատվության փոխանակումը և վերահսկողությունը
1. Կուտակային հատկացումների հատուցման դեպքի առկայության
մասին որոշումը մասնակիցների ռեեստրը վարողն ընդունում է սույն օրենքի
31-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դիմումը ստանալուց հետո` հինգ
աշխատանքային օրվա ընթացքում, որից հետո երեք աշխատանքային օրվա
ընթացքում մասնակցին հայտնում է հատուցման դեպքի առկայության (կամ
դրա բացակայության) և սույն օրենքի 28-րդ հոդվածով նախատեսված
տարբերության չափի մասին:
2. Հատուցման դեպքի առկայության փաստը բացահայտելուց հետո`
երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում, մասնակիցների ռեեստրը վարողն
այդ մասին (ներառյալ` սույն օրենքի 28-րդ հոդվածով նախատեսված
տարբերության չափի) Արցախի Հանրապետության կառավարության
ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնի ղեկավարի հրամանով
սահմանված կարգով տեղեկացնում է Արցախի Հանրապետության
կառավարության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնին:
3. Արցախի Հանրապետության կառավարության ֆինանսական ոլորտի
պետական լիազորված մարմինը սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված
փաստաթղթերն ու տեղեկություններն ստանալուց հետո` հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, հատուցման դեպքի առկայության փաստը
հաստատված համարելու դեպքում սույն օրենքի 28-րդ հոդվածով
նախատեսված տարբերության գումարը փոխանցում է մասնակիցների
ռեեստրը վարողին:
4. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը կուտակային կենսաթոշակը
վճարելիս մասնակցի կենսաթոշակային հաշվում գտնվող բոլոր փայերի
մարումից ստացված գումարին միացնում է սույն հոդվածի 3-րդ մասով
սահմանված կարգով ստացած գումարը: Եթե մասնակիցը, ստանալով սույն
հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված գումարը, ցանկանում է կենսաթոշակը
ստանալ ծրագրային վճարի տեսքով, ապա սույն հոդվածի 3-րդ մասով
սահմանված գումարի հաշվին սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով սահմանված
կարգով մասնակցի համար ձեռք են բերվում այն կենսաթոշակային ֆոնդի
փայերը, որին մասնակիցը վճարումներ է կատարելիս եղել սույն օրենքի 31-րդ
հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դիմումը ներկայացնելու պահին:
5. Եթե հատուցման դեպքն առաջացել է որևէ անձի անօրինական
գործողությունների կամ անգործության (այդ թվում՝ կառավարչի ֆիդուցիար
պարտականությունների խախտման) հետևանքով, ապա երաշխավորված
պարտադիր կուտակային հատկացումների` ճշգրտված տարեկան գնաճով
հատուցումն իրականացնելու դեպքում Արցախի Հանրապետությունը
հետադարձ պահանջի իրավունք է ձեռք բերում տվյալ անձի նկատմամբ այն
վնասի չափով, որի համար տվյալ անձն Արցախի Հանրապետության օրենքով
սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
6. Մասնակիցների ռեեստրը վարողի և Արցախի Հանրապետության
կառավարության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնի միջև
տեղեկությունների փոխանակման կարգը և պայմանները սահմանվում են
Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:
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Հոդված 30. Կուտակային կենսաթոշակների տեսակները
1. Կուտակային կենսաթոշակների տեսակներն են՝
1) անուիտետները.
2) ծրագրային վճարները.
3) միանվագ վճարները:
2. Կուտակային կենսաթոշակների չափը որոշվում է մասնակցի
կենսաթոշակային հաշվում առկա կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի արժեքի և
կուտակային կենսաթոշակների ստացման ժամանակահատվածի հիման վրա:
3. Անուիտետների և ծրագրային վճարների հաշվարկման համար
մասնակիցների ռեեստրը վարողը և ապահովագրական ընկերությունները
պետք է օգտագործեն երկու սեռի համար ունիվերսալ մահացության
աղյուսակներ:
4. Կուտակային կենսաթոշակների վրա բռնագանձում կարող է տարածվել Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Հոդված 31. Կուտակային կենսաթոշակ ստանալու կարգը
1. Մասնակիցը կուտակային կենսաթոշակ ստանալու իրավունք է ձեռք
բերում, եթե՝
1) լրացել է մասնակցի կենսաթոշակային տարիքը.
2) լրացել է մասնակցի 55 տարին, և նրա կենսաթոշակային հաշվում
առկա կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի ընդհանուր հաշվարկային արժեքը
բավարարում է սույն հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ կետի պայմանները:
2. Մասնակիցը կարող է սույն օրենքով սահմանված կարգով տնօրինել իր
կուտակային կենսաթոշակը` անկախ պետական կենսաթոշակը ստանալու
փաստից:
3. Կուտակային կենսաթոշակ ստանալու համար մասնակիցը դիմում է
ներկայացնում մասնակիցների ռեեստրը վարողին՝ իր կենսաթոշակային
հաշվում առկա պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի (ֆոնդերի) փայերի,
դրանց ընդհանուր հաշվարկային արժեքի, ինչպես նաև մասնակցի միջոցները
սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված աղյուսակների
հիման վրա հաշվարկած հավասարաչափ ամսական վճարների մասին
տեղեկանք ստանալու վերաբերյալ: Մասնակիցների ռեեստրը վարողը
պարտավոր է դիմումը ստանալուց հետո` երեք աշխատանքային օրվա
ընթացքում, մասնակցին տրամադրել տեղեկանք` սույն մասի առաջին
նախադասությամբ նշված տեղեկություններով: Կենսաթոշակային հաշվի
հաշվեկշիռը կազմվում է կուտակային բաղադրիչին մասնակցելու օրվանից
սկսած` մինչև մասնակիցների ռեեստրը վարողին դիմում ներկայացնելու օրը:
4. Կախված մասնակցի կենսաթոշակային հաշվում առկա պարտադիր
կենսաթոշակային ֆոնդի (ֆոնդերի) փայերի ընդհանուր հաշվարկային
արժեքից` մասնակիցն իր կուտակային կենսաթոշակը կարող է ստանալ
հետևյալ ձևերով.

1) եթե մասնակցի միջոցները, սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
համաձայն, հավասարաչափ ամսական վճարների վերածելու դեպքում
ամսական գումարը փոքր է հիմնական կենսաթոշակի 75 տոկոսից կամ
հավասար է դրան, ապա մասնակիցն իրավունք ունի կուտակային
կենսաթոշակը ստանալու անուիտետի կամ ծրագրային վճարների կամ
միանվագ վճարի ձևով.
2) եթե մասնակցի միջոցները, սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
համաձայն, հավասարաչափ ամսական վճարների վերածելու դեպքում
ամսական գումարը մեծ է հիմնական կենսաթոշակի 75 տոկոսից, բայց փոքր
այդ կենսաթոշակի հնգապատիկից կամ հավասար է այդ կենսաթոշակի
հնգապատիկին, ապա մասնակիցը պարտավոր է իր պարտադիր
կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի մարման արդյունքում ստացված գումարի
չափով սույն օրենքով սահմանված կարգով կնքել անուիտետի պայմանագիր.
3) եթե մասնակցի միջոցները, սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
համաձայն, հավասարաչափ ամսական վճարների վերածելու դեպքում
ամսական գումարը գերազանցում է հիմնական կենսաթոշակի հնգապատիկը,
ապա մասնակիցը պարտավոր է իր պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի
փայերի մի մասի մարման արդյունքում ստացված միջոցների հաշվին սույն
օրենքով սահմանված կարգով կնքել անուիտետի պայմանագիր այն գումարի
չափով, որը հավասարաչափ ամսական վճարների վերածելու դեպքում
ամսական գումարը կկազմի հիմնական կենսաթոշակի հնգապատիկը, իսկ
մնացած մասը մասնակիցն իրավունք ունի ստանալու անուիտետի կամ
ծրագրային վճարների կամ միանվագ վճարի ձևով:
5. Իր ընտրության վերաբերյալ դիմումը մասնակիցը պարտավոր է
ներկայացնել մասնակիցների ռեեստրը վարողին:
6. Անուիտետ ստանալու իրավունքը ծագում է անկախ մասնակցի՝ այլ
աղբյուրներից անուիտետ, պետական կենսաթոշակ կամ նպաստ ստանալու
հանգամանքից:
Հոդված 32. Մասնակցի միջոցներն ապահովագրական ընկերությանը
փոխանցելը
1. Մասնակիցը դիմում է ներկայացնում մասնակիցների ռեեստրը
վարողին` տեղեկացնելով ընտրված ապահովագրական ընկերության և
անուիտետի պայմանագրի, ինչպես նաև փայերը մարելու և դրա արդյունքում
ստացված միջոցներն ապահովագրական ընկերությանը փոխանցելու մասին:
2. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը պարտավոր է տեղեկացնել
պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչին մարման պահանջի
մասին և կենսաթոշակային ֆոնդի պահառուի հետ համատեղ սույն հոդվածի
1-ին մասով սահմանված դիմումը ստանալուց հետո` տասն աշխատանքային
օրվա ընթացքում, կազմակերպել մասնակցի կենսաթոշակային հաշվում
առկա փայերի մարումն ու դրա արդյունքում ստացված միջոցների
փոխանցումը
մասնակցի
դիմումում
նշված
ապահովագրական
ընկերությանը` անուիտետ գնելու նպատակով:
3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված ժամկետում միջոցներն
ապահովագրական ընկերությանը չփոխանցելու դեպքում մասնակիցների
ռեեստրը վարողը յուրաքանչյուր կետանցված օրվա համար մասնակցին

վճարում է տույժ՝ չփոխանցված գումարի 0,01 տոկոսի չափով: Սույն մասով
նախատեսված տույժ վճարելու դեպքում մասնակիցների ռեեստրը վարողն
իրավունք ունի ներկայացնելու հետադարձ պահանջ տվյալ կենսաթոշակային
ֆոնդի պահառուին, եթե կետանցը տեղի է ունեցել պահառուի մեղքով:
4. Ապահովագրական ընկերությունն իր հետ պայմանագիր կնքած
մասնակցին գրավոր տեղեկացնում է, սույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն,
դրամական միջոցների ստացման և դրանց չափի մասին՝ ստանալու օրվան
հաջորդող յոթ օրվա ընթացքում:
Հոդված 33. Անուիտետների տեսակները
1. Անուիտետի տեսակներն են՝
1) 10 կամ 5 տարով երաշխավորված անուիտետ (այսուհետ՝ որոշակի
ժամկետով երաշխավորված անուիտետ).
2) ամուսինների անուիտետ՝ 10 կամ 5 տարի երաշխավորված ժամկետով:
2. Որոշակի ժամկետով երաշխավորված անուիտետը վճարվում է ցմահ,
սակայն եթե անձը մահանում է նախքան 10 կամ 5 տարի (ըստ պայմանագրի)
երաշխավորված
ժամանակահատվածի
լրանալը,
ապա
Արցախի
Հանրապետության օրենքով ժառանգ համարվող անձինք իրավունք ունեն
ապահովագրական ընկերությունից հետ ստանալու որոշակի ժամկետով
երաշխավորված անուիտետի մնացորդային գումարը:
3. Ամուսինների անուիտետը վճարվում է ցմահ այն անձին, հօգուտ որի
այն նշանակվել է: Անձի մահից հետո անուիտետը շարունակվում է վճարվել
վերջինիս ողջ մնացած ամուսնուն ցմահ՝ անուիտետի պայմանագրով
նախատեսված գումարի չափով: Եթե ամուսիններից երկուսն էլ մահանում են
երաշխիքային ժամանակահատվածում, նրանց ժառանգները ստանում են
չվճարված գումարի անուիտետի պայմանագրով սահմանված մասը:
4. Անուիտետի վճարման պայմանագրից բխող պարտավորական
իրավունքները չեն կարող գրավադրվել որպես մեկ այլ պարտավորության
կատարման ապահովման միջոց:
Հոդված 34. Անուիտետի պայմանագիր կնքելը
1. Ապահովագրական ընկերությունը անուիտետի պայմանագրով
պարտավորվում է մասնակցի համար, սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի
համաձայն, իրեն միանվագ փոխանցված դրամական միջոցների դիմաց
մասնակցին
վճարել
անուիտետ:
Ապահովագրական
ընկերությունը
պարտավոր է անուիտետի պայմանագիր կնքել այդ նպատակով իրեն դիմած
յուրաքանչյուր մասնակցի հետ (հրապարակային պայմանագիր):
2. Մասնակիցն ու ապահովագրական ընկերությունը կնքում են
անուիտետի վճարման պայմանագիր՝ հաշվի առնելով սույն օրենքով և
դրանից բխող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները:
3. Անուիտետ վճարելու մասին պայմանագիր կնքելու համար մասնակիցը
ապահովագրական ընկերություն է ներկայացնում (թղթային կամ
էլեկտրոնային եղանակով) մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից սույն
օրենքի 31-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն տրամադրած տեղեկանքը

մասնակցի կենսաթոշակային հաշվում առկա կենսաթոշակային ֆոնդերի
փայերի ընդհանուր հաշվարկային արժեքի վերաբերյալ:
4. Անուիտետի պայմանագիր կնքելիս ապահովագրական ընկերությանն
արգելվում է մասնակցից պահանջել վերջինիս առողջական վիճակի
վերաբերյալ կամ հիվանդության պատմությունից որևէ տեղեկատվություն:
5. Անուիտետի պայմանագրում նշվում են՝
1) անուիտետի տեսակը.
2) մասնակցի տարիքը.
3) ապահովագրական ընկերությանը միանվագ փոխանցված գումարի
չափը.
4) վճարման ենթակա անուիտետի չափը, ժամկետը և վճարման
պարբերականությունը.
5) անուիտետի պայմանագրի դադարման հիմքերը և պայմանները.
6) պատասխանատվությունը անուիտետի պայմանագրի պայմանները
խախտելու դեպքում.
7) Արցախի Հանրապետության օրենքին չհակասող այլ դրույթներ:
6. Անուիտետի միջոցով կենսաթոշակ ստանալու մասնակցի իրավունքն
իրացնելու և մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից նշված գործընթացը
կազմակերպելու նպատակով ապահովագրական ընկերությունը պարտավոր
է մասնակցի հետ սույն հոդվածով նախատեսված անուիտետի պայմանագիրը
կնքելու պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում մասնակիցների
ռեեստրը վարողին ներկայացնել հետևյալ տեղեկությունները.
1) մասնակցի անունը և ազգանունը.
2) մասնակցի հանրային ծառայության համարանիշը կամ հանրային
ծառայության համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը.
3) կնքված անուիտետի պայմանագրի համարը.
4) պայմանագրի կնքման ամսաթիվը և գործողության ժամկետը:
7. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը պարտավոր է սույն հոդվածի 6-րդ
մասով նախատեսված տեղեկատվությունը ստանալու պահից երկու
աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովել ստացված տվյալների
գրանցումը:
Հոդված 35. Անուիտետի պայմանագրի դադարելը
1. Անուիտետի պայմանագիրը դադարում է անուիտետ ստացող անձի
մահվան, իսկ ամուսինների անուիտետի պայմանագրի դեպքում՝ երկրորդ
ամուսնու մահվան դեպքում, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով
նախատեսված դեպքի:
2. Երաշխավորված ժամկետում անուիտետ ստացող անձանց մահվան
դեպքում անուիտետի պայմանագիրը դադարում է պայմանագրով
սահմանված մնացորդային գումարը ժառանգներին վճարելու, իսկ դատական
կարգով անուիտետի մնացորդային գումարն անժառանգ ճանաչվելու
պարագայում` պետական բյուջե փոխանցելու դեպքում:
3.
Ապահովագրական
ընկերության
կողմից
տասներկուամսյա
ժամանակահատվածում երկու և ավելի անգամ անուիտետ չվճարելու, ինչպես
նաև երկու և ավելի անգամ անուիտետի պայմանագրի որևէ այլ խախտում
թույլ տալու դեպքում անուիտետ ստացող անձը կամ նրա ամուսինը կամ

նրանց լիազորած անձն իրավունք ունի իր նախաձեռնությամբ միակողմանի
լուծելու անուիտետի պայմանագիրը` ապահովագրական ընկերությունից
պահանջելով վճարելու մնացորդային գումարը և պատճառված վնասները:
4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հիմքով անուիտետի
պայմանագիրը լուծելու դեպքում անուիտետի մնացորդային գումարը
ենթակա է փոխանցման անձի կողմից նշված այլ ապահովագրական
ընկերությանը:
Հոդված 36. Ծրագրային վճարը
1. Ծրագրային վճարը մասնակցի կենսաթոշակային հաշվում առկա
կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի մասնակի մարումների հաշվին ամսական
կտրվածքով վճարվող կենսաթոշակ է՝ բաշխված ըստ կյանքի սպասվող
տևողության ամիսների:
2. Ծրագրային վճարների հաշվարկման մեթոդաբանությունը և վճարման
կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
Հոդված 37. Միանվագ վճարը
1. Սույն օրենքի 31-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կամ 3-րդ կետով
նախատեսված դեպքերում մասնակցի կողմից միանվագ վճարի տեսքով
կենսաթոշակի ստացման դիմում ներկայացվելու դեպքում մասնակիցների
ռեեստրը վարողը տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում մասնակցի
կենսաթոշակային հաշվում առկա փայերի մարման հաշվին կատարում է
միանվագ վճար՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից
սահմանված կարգով:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետում միանվագ վճարը
չկատարելու դեպքում մասնակիցների ռեեստրը վարողը յուրաքանչյուր
կետանցված օրվա համար մասնակցին վճարում է տույժ՝ չվճարված գումարի
0,01 տոկոսի չափով: Սույն մասով նախատեսված տույժ վճարելու դեպքում
մասնակիցների ռեեստրը վարողն իրավունք ունի հետադարձ պահանջ
ներկայացնելու տվյալ կենսաթոշակային ֆոնդի պահառուին, եթե կետանցը
տեղի է ունեցել պահառուի մեղքով:
Հոդված 38. Մասնակցի կողմից կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցներն ամբողջությամբ ստանալու պահանջը
1. Մասնակիցն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ, ներառյալ`
նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը, ներկայացնելու իր
կենսաթոշակային հաշվում առկա (այդ թվում` մասնակցի կողմից նախկինում
ներկայացված դիմումի հիման վրա ծրագրային վճարի տեսքով վճարվող
կենսաթոշակը) միջոցները (անկախ դրանց չափից) ամբողջությամբ ստանալու
պահանջ, եթե առկա է հետևյալ պայմաններից որևէ մեկը.
1) մասնակիցն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչվել է
աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության երրորդ
աստիճանի սահմանափակում ունեցող հաշմանդամ.

2) Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում
ներառված հիվանդություններով հիվանդանալու (վիճակներում գտնվելու)
դեպքում՝ առողջապահության բնագավառում Արցախի Հանրապետության
կառավարության լիազոր մարմնի տված եզրակացության հիման վրա.
3) Արցախի Հանրապետությունում աշխատող օտարերկրացի մասնակիցը
վերադառնում է իր մշտական բնակության երկիր:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկի
առկայության մասին համապատասխան բնագավառի (սոցիալական
ապահովության կամ առողջապահության) Արցախի Հանրապետության
կառավարության լիազոր մարմինը տեղեկացնում է մասնակիցների ռեեստրը
վարողին` այդ հիմքերի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթն անձին
տրամադրելու օրվանից հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Տեղեկատվության տրամադրման կարգը և կազմը սահմանում է սույն մասով
սահմանված համապատասխան բնագավառի՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարության լիազոր մարմնի ղեկավարը:
3. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հիմքերից որևէ մեկի առկայության
դեպքում մասնակիցը դիմում է ներկայացնում մասնակիցների ռեեստրը
վարողին՝ կցելով համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթեր:
4. Մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից մասնակցի կենսաթոշակային հաշվում առկա փայերը մարվում են, և համապատասխան միջոցները
վճարվում են նրան սույն օրենքի 37-րդ հոդվածով սահմանված կարգով`
մասնակցի դիմումը և հավաստող փաստաթղթերն ստանալուց հետո` տասն
աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ սույն հոդվածի 5-րդ
մասով նախատեսված դեպքերի:
5. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված հիմքով
մասնակցի պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը նախքան նրա
կենսաթոշակային տարիքը մարվելու դեպքում առաջացած միջոցները հօգուտ
մասնակցի փոխանցվում են համապատասխան օտարերկրյա պետությունում
նրա անդամակցած կուտակային կենսաթոշակային համակարգին` Արցախի
Հանրապետության
կառավարության
սահմանած
կարգով:
Եթե
համապատասխան օտարերկրյա պետությունում անձը չի մասնակցում
կուտակային կենսաթոշակային համակարգի, կամ միջոցների փոխանցումն
անհնար է որևէ այլ օբյեկտիվ պատճառով, ապա նա իր միջոցները կարող է
ստանալ բացառապես սույն օրենքի 31-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:
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Հոդված 39. Կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի և անուիտետի ժառանգումը
1. Կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի և անուիտետի ժառանգման հետ
կապված հարաբերությունները կարգավորվում են սույն օրենքով և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով:
2. Կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերը և անուիտետի մնացորդային
գումարը կարող են ժառանգության կարգով փոխանցվել միայն ֆիզիկական

անձանց, իսկ դատական կարգով անժառանգ ճանաչվելու դեպքում` Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջե:
3. Ժառանգվել կարող են ինչպես նախքան կուտակային կենսաթոշակ
ստանալը մահացած մասնակցի կենսաթոշակային հաշվում առկա
կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերը, այնպես էլ կուտակային կենսաթոշակ
ստանալու
ժամանակահատվածում
մահացած
կենսաթոշակառուի
ժառանգման ենթակա փայերը և անուիտետը:
4. Մասնակցի մահվան դեպքում նրա կենսաթոշակային հաշվում առկա
կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերը ժառանգի ընտրությամբ փոխանցվում են
վերջինիս կենսաթոշակային հաշվին կամ սույն օրենքի 37-րդ հոդվածով
սահմանված կարգով մարվում են, և մարման արդյունքում ստացված
միջոցները վճարվում են ժառանգին՝ միանվագ վճարի տեսքով: Եթե ժառանգը
սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դիմումը
ներկայացրած անձ է (չի ներկայացրել սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 11-րդ
մասով նախատեսված դիմումը), ապա մահացած մասնակցի ժառանգման
ենթակա կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը ժառանգի դիմումի հիման վրա
մարվում են, և մարման արդյունքում ստացված գումարը միանվագ վճարի
տեսքով վճարվում է ժառանգին:
5. Սույն օրենքի համաձայն՝ կենսաթոշակի ստացման դիմում տված՝
մահացած կենսաթոշակառուի ժառանգման ենթակա կենսաթոշակային ֆոնդի
փայերը ժառանգի դիմումի հիման վրա մարվում են, և մարման արդյունքում
ստացված գումարը միանվագ վճարի տեսքով վճարվում է ժառանգին:
6. Եթե մահացած մասնակիցը չունի ժառանգ, կամ եթե մասնակցի
մահվան օրվանից երեք տարվա ընթացքում ժառանգներից ոչ մեկը դիմում չի
ներկայացրել մասնակիցների ռեեստրը վարողին մահացածի փայերը որպես
օրինական
ժառանգի
սեփականություն
ընդունելու
մասին,
ապա
մասնակիցների ռեեստրը վարողը պարտավոր է այդ մասին գրավոր
տեղեկացնել Արցախի Հանրապետության կառավարության ֆինանսական
ոլորտի պետական լիազորված մարմնին: Մահացած մասնակցին պատկանող
փայերը մասնակցի մահվանից երեք տարի հետո Արցախի Հանրապետության
կառավարության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնի
դիմումի հիման վրա դատական կարգով կարող են ճանաչվել անժառանգ:
Անժառանգ ճանաչված փայերը մարվում են մասնակիցների ռեեստրը վարողի
կողմից, և ձևավորված դրամական միջոցները փոխանցվում են Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջե:
7. Եթե մասնակցի կենսաթոշակային տարիքը լրանալուց հետո` տասը
տարվա ընթացքում, մասնակցի կուտակային կենսաթոշակային հաշվին չի
մուտքագրվել որևէ գումար, կամ չի տրվել կուտակային հաշվի վերաբերյալ
գործարք կատարելու որևէ հանձնարարական, և առկա չէ հավաստի
տեղեկատվություն
մասնակցի
մահացած
լինելու
մասին,
ապա
մասնակիցների ռեեստրը վարողը պարտավոր է այդ մասին գրավոր
տեղեկացնել Արցախի Հանրապետության կառավարության ֆինանսական
ոլորտի պետական լիազորված մարմնին: Արցախի Հանրապետության
կառավարության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմինը
տեղեկատվությունը ստանալուց հետո դիմում է ներկայացնում դատարան
մասնակցի փայերը տիրազուրկ ճանաչելու մասին: Դատական կարգով
տիրազուրկ ճանաչված փայերը մարվում են մասնակիցների ռեեստրը վարողի

կողմից, և ձևավորված դրամական միջոցները փոխանցվում են Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջե:
Հոդված 40. Կենսաթոշակային ակտիվների ժառանգման կարգը
1. Ժառանգության վկայականը ստանալուց հետո` մեկ տարվա
ընթացքում, ժառանգը դիմում է ներկայացնում մասնակիցների ռեեստրը
վարողին ժառանգված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի մարման և մարման
արդյունքում ձևավորված դրամական միջոցները սույն օրենքով սահմանված
կարգով միանվագ ստանալու և (կամ) սույն օրենքով սահմանված կարգով
ժառանգություն ստացած փայերն իր կենսաթոշակային հաշվին փոխանցելու
մասին: Դիմումի հետ ժառանգը պարտավոր է ներկայացնել նաև
ժառանգության վկայականի պատճենը:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դիմումը կարող է
ներկայացվել թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով:
3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դիմումը պետք է
պարունակի հետևյալ տեղեկությունները.
1) ժառանգի անունը և ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի
սերիան (առկայության դեպքում) և համարը.
2) ժառանգի հանրային ծառայության համարանիշը կամ հանրային
ծառայության համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը,
բացառությամբ այն դեպքի, երբ անձն օտարերկրյա քաղաքացի է և
կուտակային բաղադրիչի մասնակից չէ.
3)
ժառանգի
կոնտակտային
տվյալները
(հեռախոսահամարը,
էլեկտրոնային փոստի հասցեն և այլն).
4) ժառանգի՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվություն
(նամակ, էլեկտրոնային հաղորդագրություն և այլն) ստանալու նախընտրելի
միջոցը.
5) ժառանգատուի անունը և ազգանունը.
6) ժառանգատուի հանրային ծառայության համարանիշը կամ հանրային
ծառայության համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը.
7) կենսաթոշակային ֆոնդի ժառանգված փայերի ժառանգման ձևի
(փոխանցում ժառանգի կենսաթոշակային հաշվին կամ մարում) և չափի
(յուրաքանչյուր ձևի գծով) վերաբերյալ ժառանգի ընտրությունը.
8) իր անհատական բանկային հաշվի վավերապայմանները.
9) ժառանգության վկայականի վավերապայմանները.
10) դիմումի ներկայացման տարին, ամիսը և ամսաթիվը.
11) ժառանգի (ժառանգի լիազոր ներկայացուցչի) ստորագրությունը,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դիմումը ներկայացվել է էլեկտրոնային
եղանակով, որն ապահովում է անձի նույնականացումը:
4. Եթե ժառանգը դիմում է ներկայացրել ժառանգված կենսաթոշակային
ֆոնդի փայերը սույն օրենքին համապատասխան ամբողջությամբ իր
կենսաթոշակային հաշվին փոխանցելու մասին, ապա սույն հոդվածի 3-րդ
մասի 9-րդ կետով նախատեսված տեղեկությունները չեն լրացվում:
5. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դիմումը չի կարող հետ
կանչվել կամ փոփոխվել:

6. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը պարտավոր է կազմակերպել
կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի փոխանցումը ժառանգի կենսաթոշակային
հաշվին և (կամ) կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի մարումն ու մարման
արդյունքում ստացված միջոցների միանվագ վճարումը` սույն հոդվածի 1-ին
մասով սահմանված դիմումը ստանալուց հետո՝ տասն աշխատանքային օրվա
ընթացքում: Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը հետ են գնվում
(մարվում են) դրանց հետգնման (մարման) պահանջ ներկայացվելու պահի
դրությամբ վերջին հաշվարկված և հրապարակված տվյալ փայի հետգնման
գնով:
7. Եթե ժառանգը ներկայացրել է ժառանգված կենսաթոշակային ֆոնդի
փայերի մարման և մարման արդյունքում ձևավորված դրամական միջոցները
սույն օրենքով սահմանված կարգով միանվագ ստանալու դիմում, ապա
պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի հետգնման (մարման)
ժամանակ գանձվում է լրացուցիչ 2 տոկոս հետգնման (մարման) վճար՝ տվյալ
կենսաթոշակային ֆոնդի օգտին:
8. Կենսաթոշակային փայերի ժառանգման գործընթացը կազմակերպելու
նպատակով նոտարը պարտավոր է պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի
փայերը ժառանգելու մասին ժառանգության իրավունքի վկայագրում առկա
տեղեկատվությունը տրամադրել մասնակիցների ռեեստրը վարողին՝ դրանք
ժառանգին տրամադրելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Սույն մասով սահմանված տեղեկատվության տրամադրման կարգը
սահմանում
է
Արցախի
Հանրա-պետության
արդարադատության
նախարարությունը:
Հոդված 41. Կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի ժառանգման մասին
դիմումը մերժելը
1. Մասնակիցների ռեեստրը վարողն իրավունք ունի մերժելու սույն
օրենքի 40-րդ հոդվածով սահմանված դիմումը, եթե դիմումը չի ներկայացվել
սահմանված ժամկետում կամ չի համապատասխանում սույն օրենքով և այլ
իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին: Դիմումը մերժելու և դրա
պատճառների մասին մասնակիցների ռեեստրը վարողը տեղեկացնում է
դիմում ներկայացրած ժառանգին այն եղանակով, որ եղանակով դիմումը
ներկայացվել է:
2. Մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից սույն օրենքի 40-րդ
հոդվածով նախատեսված դիմումը սահմանված պահանջները չբավարարելու
հիմքով մերժվելու դեպքում ժառանգը պետք է ներկայացնի սահմանված
պահանջները բավարարող դիմում:
Գ Լ ՈՒ Խ 9
ԿԱՄԱՎՈՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ
Հոդված 42. Կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչի գործունեությունը
1. Արցախի Հանրապետության տարածքում կամավոր կենսաթոշակային
բաղադրիչի
գործունեության
իրականացման,
ապահովագրական
ընկերությունների,
բանկերի,
կամավոր
կենսաթոշակային
ֆոնդերի

կառավարիչների
կողմից
կամավոր
կենսաթոշակային
սխեմաների
մատուցման, կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների ներդրման
սահմանափակումների, ինչպես նաև գործատուի կողմից ձեռք բերվող
լրացուցիչ
(կորպորատիվ)
կենսաթոշակների
հետ
կապված
հարաբերությունների
նկատմամբ
կիրառվում
են
«Կուտակային
կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի` կամավոր
կենսաթոշակային բաղադրիչի վերաբերյալ համապատասխան դրույթները:
Գ Լ ՈՒ Խ 10
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՒՅՆ
ՕՐԵՆՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Հոդված 43. Պատասխանատվությունը սոցիալական վճարները չկատարելու կամ ուշացումով կատարելու համար
1. Սույն օրենքով սոցիալական վճար կատարելու պարտավորություն
ունեցող վարձու աշխատողները (նրանց համար սոցիալական վճար
հաշվարկելու և փոխանցելու պարտավորություն ունեցող հարկային
գործակալները) պատասխանատվություն են կրում սոցիալական վճարները
չկատարելու կամ ուշացումով կատարելու համար: Սոցիալական վճարը
սահմանված ժամկետում չկատարելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր
օրվա համար վարձու աշխատողը (նրա համար սոցիալական վճարներ
հաշվարկելու և փոխանցելու պարտավորություն ունեցող հարկային
գործակալը) վճարում է տույժ՝ ժամանակին չմուծված սոցիալական վճարի
գումարի 0,075 տոկոսի չափով: Սույն մասով նախատեսված տույժը
կիրառվում է ժամանակին չմուծված սոցիալական վճարի գումարների
նկատմամբ՝ կետանցման ամբողջ ժամանակահատվածի համար, բայց ոչ
ավելի, քան 365 օրվա համար:
2. Սոցիալական վճարներ չկատարելու կամ ուշացումով կատարելու
համար գանձված տույժերը, որպես կուտակային հատկացում, փոխանցվում
են մասնակիցների ռեեստրը վարողին, որոնց հաշվին ձեռք են բերվում այն
պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը, որին այդ պահին կուտակային
հատկացումներ է կատարվում մասնակցի համար (օգտին):
3. Գանձված (մուծված) տույժերի հաշվին մասնակցի պարտադիր
կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը որոշվում են՝ մասնակիցների եկամտից (այդ
թվում` ստուգմամբ հայտնաբերված) պահված (վճարված) սոցիալական
վճարի ընդհանուր գումարում տվյալ մասնակցի համար հաշվարկված
սոցիալական վճարի գումարի չափից ելնելով:
4. Սույն օրենքի դրույթների համաձայն՝ ժամանակին չպահված (կամ
պակաս պահված) սոցիալական վճարի գումարները (այդ թվում՝ սույն
հոդվածի 5-րդ մասում նշված` սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտը
թաքցնելու կամ այն պակաս ցույց տալու դեպքում) հարկային գործակալի
կողմից
մասնակցից,
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով, կարող են պահվել ոչ ավելի, քան վերջին երեք ամսվա
համար:
5. Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտը թաքցնելու կամ այն
պակաս ցույց տալու դեպքում սոցիալական վճար կատարողից (հարկային

գործակալից) սույն օրենքով սահմանված կարգով գանձվում է թաքցրած կամ
պակաս ցույց տված սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի նկատմամբ
հաշվարկված (հարկային մարմնի կողմից) սոցիալական վճարի գումարը:
Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտը թաքցնելը կամ պակաս ցույց
տալը
հարկային
մարմին
ներկայացված
սոցիալական
վճարների
հաշվարկներում սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտը ցույց չտալն է,
պակաս ցույց տալը կամ սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտ
չառաջանալու մասին կեղծ տվյալներ ներկայացնելը:
6. Սոցիալական վճար կատարողները (հարկային գործակալները)
թաքցված կամ պակաս ցույց տրված սոցիալական վճարի հաշվարկման
օբյեկտից սոցիալական վճարի գումարները, իսկ վարձու աշխատողները
(հարկային գործակալները) նաև սույն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
ստուգման ակտով հաշվարկված տույժերը վճարում են հարկային մարմնի
կողմից ստուգման ակտը ներկայացվելուց հետո` տասնօրյա ժամկետում:
Ստուգման ակտով առաջադրված սոցիալական վճարի գումարների
նկատմամբ նշված տասնօրյա ժամկետում տույժերը չեն հաշվարկվում: Այդ
ժամկետը լրանալուց հետո ստուգման ակտով առաջադրված սոցիալական
վճարի գումարների չվճարման կամ մասնակի վճարման դեպքում տույժերի
հաշվարկի վերսկսման ժամանակ նշված տասնօրյա ժամկետը հաշվի չի
առնվում:
7. Սոցիալական վճարների վճարումը սահմանված ժամկետից
ուշացնելու դեպքում հարկային մարմինը որոշում է կայացնում սույն օրենքով
սոցիալական վճար հաշվարկելու և փոխանցելու (գանձելու) պարտականություն ունեցող անձից (այսուհետ` սոցիալական վճար կատարող)
ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ և այդ մասին
պատշաճ ծանուցում վերջինիս:
8. Սոցիալական վճարների վճարումը սահմանված ժամկետից
ուշացնելու դեպքում հարկային մարմինը սահմանված կարգով դատարան է
ներկայացնում
հայցադիմում`
սույն
օրենքով
սոցիալական
վճար
հաշվարկելու և փոխանցելու (գանձելու) պարտականություն ունեցող անձից
(այսուհետ` սոցիալական վճար կատարող) գույքի բռնագանձման համար:
Մինչև գումարի բռնագանձման վերաբերյալ դատարան հայցադիմում
ներկայացնելը պարտավոր անձի գույքի վրա հարկային մարմինը կարող է
դնել արգելանք կամ կիրառել սահմանափակում` Արցախի Հանրապետության
հարկային օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով:
9. Սոցիալական վճար կատարողի կողմից չկատարված` հարկային
մարմնի կողմից վերահսկվող սոցիալական վճարի գծով պարտավորությունների գանձման նպատակով հարկային մարմինն իրավունք ունի
պարտապանի (դեբիտորի) նկատմամբ պահանջի իրավունքի զիջման
պայմանագրով ձեռք բերելու սոցիալական վճար կատարողի պահանջի
իրավունքը և ստացված գումարներն ուղղելու սոցիալական վճար կատարողի
պարտավորությունների մարմանը: Ընդ որում, հարկային մարմնին է անցնում
իրավունքի անցման պահին առկա ծավալով պարտավորության (ներառյալ`
ապառքը և դրա նկատմամբ Արցախի Հանրապետության օրենքով
սահմանված կարգով հաշվարկված տույժերը) պահանջի իրավունքը, իսկ
պահանջի իրացման պահին, հաշվի առնելով Արցախի Հանրապետության

օրենքով սահմանված սոցիալական վճարների տույժերի հաշվարկման
ժամկետները, կատարվում է պարտավորությունների վերահաշվարկ:
10. Որպես հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող սոցիալական վճարի
գծով պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոց` հարկային
մարմնի և սոցիալական վճար կատարողի միջև կարող է կնքվել գրավի
պայմանագիր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքով սահմանված կարգով: Գրավի պայմանագիր կնքվելու դեպքում
պարտավորությունները
մարելու
նպատակով
կազմվում
է
պարտավորությունների աստիճանական մարման ժամանակացույց:
11. Սույն հոդվածի դրույթները չեն տարածվում միջազգային
կազմակերպություն հանդիսացող գործատուի հետ աշխատանքային
հարաբերությունների մեջ գտնվող (պաշտոնեական պարտականությունները
կատարող) վարձու աշխատողների համար այդ միջազգային կազմակերպության կողմից սոցիալական վճարներ կատարելու հարաբերությունների վրա,
եթե Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով այլ բան
նախատեսված չէ:
Հոդված 44. Վեճերի լուծումը
1. Սույն օրենքի համաձայն` մասնակցի կամ շահառուի կողմից
կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ ցանկացած բողոք կամ հարցում
գրավոր ներկայացվում է հարկային մարմին, որը բողոքը կամ հարցումը
քննում է առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում և մասնակցին կամ շահագրգիռ
անձին գրավոր հայտնում է իր որոշման և որոշման համար հիմք
հանդիսացած հիմնավորումների մասին, կամ հարցումը (բողոքը) ստանալու
օրվանից հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, այն ուղղում է
իրավասու մարմնին:
2. Եթե մասնակիցների ռեեստրը վարողը մասնակցի կենսաթոշակային
հաշվից գումարներ է փոխանցում ապահովագրական ընկերությանն
անուիտետ գնելու նպատակով, ապա նման գործառույթի հետ կապված
ցանկացած վեճ կարգավորվում է հետևյալ կարգով. անուիտետի վճարման
վերաբերյալ մասնակցի կամ շահառուի բողոքն առաջին հերթին
ներկայացվում է ապահովագրական ընկերության ղեկավար մարմին:
Ղեկավար մարմինը նման բողոքը ստանալուց հետո` տասն օրվա ընթացքում,
քննում է բողոքը և մասնակցին կամ շահառուին գրավոր տեղեկացնում է իր
որոշման և նման որոշման համար հիմք հանդիսացած հիմնավորումների
մասին: Մասնակիցը կամ վերջինիս լիազոր ներկայացուցիչն իրավունք ունի
ներկա լինելու հարցի քննությանը: Որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում
մասնակիցը կամ շահառուն դիմում է իրավական պաշտպանության բոլոր
հնարավոր միջոցներին, որոնք նախատեսված են ապահովագրության և
ապահովագրական գործունեության ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ:
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Հոդված 45. Եզրափակիչ և անցումային դրույթներ
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ սույն օրենքով սահմանված
սոցիալական վճարներ կատարելու պարտավորությանը վերաբերող
դրույթների, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2019 թվականի հուլիսի 1-ից:
2. Եթե սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված՝
1964 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված անձը կենսաթոշակային ֆոնդի
ընտրության դիմումը ներկայացնում է մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը,
ապա նրա համար (օգտին) կուտակային հատկացումները կատարվում են
սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափով (սույն օրենքի 5րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված անձանց համար
սահմանված կարգով):
3. Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված սոցիալական
վճարների հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն շեմերը կիրառվում են 2020
թվականի հուլիսի 1-ից: Մինչև 2020 թվականի հուլիսի 1-ը՝
1) սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն ամսական
շեմը սահմանվում է 500 000 ՀՀ դրամ.
2) սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն տարեկան
շեմը սահմանվում է 6 000 000 ՀՀ դրամ:
4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված առավելագույն
սահմանաչափերը (շեմերը) չեն տարածվում սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 9-րդ
մասով նախատեսված դեպքերի վրա:
5. 2019 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը
սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված
անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող անձանց համար սույն օրենքի 6-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված սոցիալական վճարի կեսը,
սակայն ոչ ավել, քան 12 500 ՀՀ դրամ, կատարում է պետությունըֈ
6. 2019 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը
սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված անձանց համար կատարվող
կուտակային հատկացումների և այդ անձանց եկամուտներից հաշվարկված և
փոխանցված (գանձված) սոցիալական վճարի տարբերությունը չի կարող
գերազանցել ամսական 37 500 ՀՀ դրամըֈ
7. Սույն օրենքի կիրառման առումով բանկերի, ներդրումային ֆոնդերի,
ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության, արժեթղթերի
շուկայի ոլորտների կարգավորումն ու վերահսկողությունն իրականացվում է
«Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով,
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, «Արժեթղթերի շուկայի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և դրանց հիման վրա ընդունված այլ
իրավական ակտերով, եթե սույն օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:
8. Սույն օրենքով նախատեսված` կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի
թողարկման գործընթացի, փայերի թողարկման և մարման կասեցման վրա
տարածվում են «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ
իրավական ակտերի դրույթները:
9. Մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից իր ինտերնետային կայքում
օրական թարմացված տեղեկատվության տեղադրման կարգի և պայմանների,
մասնակիցների
ռեեստրը
վարողի
կողմից
հաշվետվությունների
ներկայացման
կարգի,
բովանդակության
և
պարբերականության,
մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից հանրությանը՝ անձի կողմից
կենսաթոշակային ֆոնդ չընտրելու դեպքում ծրագրային մոդուլի միջոցով
կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրությունն անձի համար մասնակիցների
ռեեստրը վարողի կողմից կատարելու մասին տեղեկացնելու կարգի,
ժամկետների և պարբերականության վրա տարածվում են «Կուտակային
կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և դրա
հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները, եթե
սույն օրենքով այլ բան սահմանված չէ:
10. Սույն օրենքով նախատեսված պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի
ակտիվների ներդրումների թույլատրելի ուղղությունների և ներդրման
սահմանափակումների
նկատմամբ
կիրառվում
են
«Կուտակային
կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 38-րդ և 39րդ հոդվածներով նախատեսված դրույթները: Կենսաթոշակային ֆոնդի
ակտիվները կարող են ներդրվել այլ ներդրումային ֆոնդում «Կուտակային
կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 39-րդ
հոդվածի 9-րդ և 10-րդ մասերով նախատեսված սահմանաչափերից ավելի
չափով, եթե այդ ներդրումային ֆոնդի կանոններով սահմանված
ներդրումային քաղաքականությունը համապատասխանում է «Կուտակային
կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 38-րդ և 39րդ հոդվածներով նախատեսված պահանջներինֈ
11. Սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված
կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի ձևի և ներկայացման կարգի,
26-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դիմումի, 31-րդ հոդվածի 3-րդ
մասով նախատեսված՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից մասնակցին
տրամադրվող տեղեկանքի ձևի, 32-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված
դիմումի ձևի, ինչպես նաև դրան կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկի, 34րդ հոդվածի շրջանակներում անուիտետի պայմանագրի նկատմամբ այլ
դրույթների, 35-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված անուիտետի
մնացորդային գումարի հաշվարկման և այլ ապահովագրական ընկերություն
փո-խանցման կարգի, ապահովագրական ընկերությունից անուիտետի
ժառանգման կարգի և դիմումի ձևի, 40-րդ հոդվածով սահմանված դիմումի
ձևի վրա տարածվում են «Կուտակային կենսաթոշակների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և դրա հիման վրա ընդունված
նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները, եթե սույն օրենքով այլ բան
սահմանված չէ:
12. Սույն օրենքի կիրառման առումով կենսթոշակային ֆոնդի
կառավարչի,
կենսաթոշակային
ֆոնդի
պահառուի
գործունեության
նկատմամբ պահանջներն ու դրանց խախտման համար կիրառվող
պատասխանատվության ձևերն ու չափը, պարտադիր կենսաթոշակային
ֆոնդի մասնակցի հաշվին կատարվող (մասնակցից գանձվող) վճարները և
պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվներից գանձվող վճարները և

կատարվող ծախսերը սահմանվում են «Կուտակային կենսաթոշակների
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:
13. Պարտադիր կենսաթոշակային պահառուի գործառույթները մինչև
Արցախի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշում
ընդունելը իրականացվում են մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից:
14. Եթե Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության
միջև կնքված պայմանագրերով սահմանվում են այլ նորմեր, քան
նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են այդ պայմանագրերի
նորմերը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. հուլիսի 1
Ստեփանակերտ
ՀՕ-65-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին»
Արցախի Հանրապետության օրենքի
ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԱՄԲՈՂՋ ԳՈՒՄԱՐԻ՝
ԳՆԱՃՈՎ ՃՇԳՐՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
1. Մասնակցի կողմից սոցիալական վճարներ կատարելու ամբողջ
ժամանակահատվածի կատարված սոցիալական վճարների` գնաճով
ճշգրտումը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

N
ԿՎգնաճով ճշգրտված ընդհանուր =

∑
n=1

N-1
[

ԿՎn *

П
m=n

(1+in) ],

որտեղ`
1) ԿՎգնաճով ճշգրտված ընդհանուր-ը մասնակցի կողմից սոցիալական վճարներ
կատարելու ամբողջ ժամանակահատվածի համար նրա կատարած
սոցիալական վճարների` գնաճով ճշգրտված մեծությունն է.
2) N-ը մասնակցի կողմից սոցիալական վճարներ կատարելու տարիների
թիվն է.
3) ԿՎn -ն ո-րդ տարվա ընթացքում մասնակցի կատարած սոցիալական
վճարների գումարն է՝ տարեվերջի դրությամբ.
4) in -ն ո-րդ տարվան համապատասխանող տարվա տարեկան միջին
գնաճի տեմպի պաշտոնական ցուցանիշն է՝ արտահայտված միավորի
մասերով: Ընդ որում, n-ը փոփոխվում է տարիների հետընթաց հաշվարկով:
2. Սույն հավելվածի 1-ին կետով սահմանված բանաձևում մասնակցի
կողմից սույն օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված կենսաթոշակ
ստանալու մասին դիմում ներկայացվելու տարվա համար կատարված
սոցիալական վճարը գնաճով չի ճշգրտվում: Այն դեպքում, երբ մասնակցի
կատարած սոցիալական վճարների գնաճով ճշգրտման ժամանակ դեռևս
առկա չէ տվյալ տարվա տարեկան միջին գնաճի տեմպի պաշտոնական
ցուցանիշը, ապա հիմք է ընդունվում նախորդ տարվա տարեկան միջին գնաճի
տեմպի պաշտոնական ցուցանիշը:
3. Սույն հավելվածում օգտագործված տարեկան միջին գնաճի տեմպի
պաշտոնական ցուցանիշ է համարվում Արցախի Հանրապետության ազգային
վիճակագրական ծառայության հրապարակած գնաճի միջին ցուցանիշը տվյալ
տարվա համար:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի

հունիսի 27-ին
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ
ԱՆՁՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան
1. Սույն օրենքը կարգավորում է եկամտային հարկի, կենսաթոշակային
վճարի (այսուհետ` երկուսը միասին` եկամտային հարկ) և սոցիալական
վճարի անձնավորված հաշվառում (այսուհետ` անձնավորված հաշվառում)
իրականացնելուն առնչվող հարաբերությունները, սահմանում է անձնավորված հաշվառման գործընթացում ներգրավված կողմերի իրավունքներն ու
պարտականությունները:
2. Սույն օրենքի դրույթները չեն տարածվում Արցախի Հանրապետությունում բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) չունեցող
օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց վրա:
Հոդված 2. Անձնավորված հաշվառման իրավական կարգավորումը
1. Անձնավորված հաշվառմանն առնչվող հարաբերությունները
կարգավորվում են սույն օրենքով, «Եկամտային հարկի մասին», «Պետական
կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքներով,
«Կուտակային
կենսաթոշակների
մասին»
Արցախի
Հանրապետության օրենքով և իրավական այլ ակտերով:
Հոդված 3. Սույն օրենքում օգտագործվող հասկացությունները
1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները.
1) վարձու աշխատող` համաձայն «Կուտակային կենսաթոշակների
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի.
2) ինքնազբաղված անձ` համաձայն «Կուտակային կենսաթոշակների
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի.
3) անհատ ձեռնարկատեր՝ համաձայն «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի, բացառությամբ «Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով
սահմանված` արտոնագրային վճար վճարող անհատ ձեռնարկատերերի.
4) պայմանագրային եկամուտ` համաձայն «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի.
5) ֆիզիկական անձ` վարձու աշխատող, ինքնազբաղված անձ, անհատ
ձեռնարկատեր, պայմանագրային եկամուտ ստացող.
6)
անձնավորված
հաշվառման
տեղեկատվական
բազա
(տեղեկատվական բազա)` ֆիզիկական անձանց վերաբերող` սույն օրենքով
սահմանված տվյալների ամբողջություն.

7) անձնավորված հաշվարկ` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով ձևավորված և ներկայացված էլեկտրոնային
փաստաթուղթ` «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով սահմանված` եկամտային հարկի տարեկան
հաշվարկ, եկամտային հարկի հաշվարկ, եկամտային հարկի պարզեցված
հաշվարկ և «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված`
անձնավորված (պարզեցված) հաշվարկներ.
8) գրանցման հայտ` Արցախի Հանրապետության կառավարության
սահմանած
կարգով ձևավորված և ներկայացված` «Կուտակային
կենսաթոշակների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի
2-րդ մասով, «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով սահմանված` ֆիզիկական անձին հարկային
մարմնում գրանցելը, նրա անձնական տվյալներում փոփոխություններ
կատարելն ապահովող էլեկտրոնային փաստաթուղթ.
9) անձնավորված հաշվառում` գրանցման հայտ, անձնավորված
(պարզեցված) հաշվարկ ձևավորելը, ներկայացնելը, ֆիզիկական անձի համար
անհատական հաշիվ բացելը, ներկայացված տվյալները տեղեկատվական
բազա ներառելը, պահպանելը, տեղեկատվական բազայում ներառված
տվյալներում փոփոխություններ կատարելը.
10) գործատու` համաձայն «Կուտակային կենսաթոշակների մասին»
Արցախի Հանրապետության օրենքի:
Հոդված 4. Անձնավորված հաշվառման նպատակներն ու խնդիրները
1. Անձնավորված հաշվառման նպատակներն ու խնդիրներն են`
1) հարկային օրենսդրության կիրառման և ֆիզիկական անձանց
եկամուտների հարկման ճշտության ապահովումը.
2) մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերլուծումը և հաշվարկկանխատեսումների իրականացումը.
3) կենսաթոշակային համակարգի կուտակային բաղադրիչի բնականոն
գործունեության ապահովումը.
4) ֆիզիկական անձանց կենսաթոշակային իրավունքների իրականացման
ապահովումը:
Հոդված 5. Անձնավորված հաշվառման սկզբունքները
1. Անձնավորված հաշվառման սկզբունքներն են`
1) անձնական տվյալների հաշվառման անձնավորված լինելը.
2) եկամտային հարկ և սոցիալական վճար վճարած յուրաքանչյուր
ֆիզիկական անձի` անձնավորված հաշվառման համակարգում պարտադիր
ընդգրկված լինելը.
3) իրեն վերաբերող տվյալների հասանելի լինելը ֆիզիկական անձին
(տվյալների սուբյեկտին).
4) տեղեկատվական բազայում ներառված տվյալների օգտագործումը
բացառապես
օրենքով
նախատեսված
դեպքերում`
օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով:

2. Անձնավորված հաշվառման տեղեկատվական բազայում ներառված
տեղեկությունները խորհրդապահական են և կարող են տրամադրվել
տվյալների սուբյեկտին և երրորդ անձանց միայն օրենքով նախատեսված
դեպքերում: Անձնավորված հաշվառման տեղեկատվական բազայից
տվյալների սուբյեկտին, ինչպես նաև երրորդ անձանց տրամադրվող
տվյալները և տրամադրման կարգը սահմանվում են Արցախի Հանրապետության օրենքով և Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:
Հոդված 6. Անձնավորված հաշվառում իրականացնող մարմինը
1. Անձնավորված հաշվառումն իրականացնում է եկամտային հարկի և
սոցիալական վճարի հավաքագրում իրականացնող պետական կառավարման
լիազոր մարմինը (այսուհետ` լիազոր մարմին):
Հոդված 7. Տեղեկատվական բազայում ներառվող տվյալները
1. Տեղեկատվական բազան ներառում է`
1) ֆիզիկական անձանց վերաբերող հետևյալ տվյալները.
ա. ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան օրը, ամիսը և տարին,
անձի մահվան դեպքում` մահվան օրը, ամիսը և տարին,
բ. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի և, առկայության
դեպքում, նույնականացման քարտի (մինչև 16 տարեկանների դեպքում`
ծննդյան վկայականի) սերիան ու համարը, Արցախի Հանրապետությունում
բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա
քաղաքացու և քաղաքացիություն չունեցող անձի` Արցախի Հանրապետությունում բնակվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթի սերիան ու
համարը, փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձի` կոնվենցիոն
ճամփորդական փաստաթղթի սերիան ու համարը, Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը և նույնականացման քարտը տվող մարմնի
ծածկագիրը, տրման օրը, ամիսը, տարին,
գ. հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային
ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը,
հարկ վճարողի հաշվառման համարը (առկայության դեպքում),
դ. սեռը,
ե. բնակության վայրի հասցեն,
զ. քաղաքացիությունը,
է. առնչությունը սոցիալական վճարներ կատարելուն.
2) վարձու աշխատողի (պայմանագրային եկամուտ ստացողների)
դեպքում նաև`
ա. աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվելու ժամանակահատվածի (աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման
քաղաքացիաիրավական պայմանագրի) սկիզբը և վերջը, մասնագիտությունը
(պաշտոնը)` ըստ գործատուների,
բ. գործատուի (գործատուների) հարկ վճարողի հաշվառման համարը,
պետական ռեգիստրում գրանցման համարը,
գ. հաշվարկված (վճարված) աշխատավարձի ու դրան հավասարեցված
այլ վճարումների, դրանցից հաշվարկված, վճարված եկամտային հարկի և

սոցիալական վճարի չափերը` ըստ գործատուների և ըստ ամիսների, ինչպես
նաև Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից նրա համար
(օգտին) փոխանցված կուտակային հատկացումների չափը` ըստ ամիսների,
դ. վճարված պայմանագրային եկամտի, դրանից հաշվարկված և
վճարված եկամտային հարկի չափերը` ըստ գործատուների և ըստ ամիսների,
ե. հարկվող եկամտից նվազեցված կամավոր կուտակային վճարի չափը
(առկայության դեպքում),
զ. սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքում`
վճարման ենթակա եկամտային հարկը և սոցիալական վճարը սահմանված
ժամկետում չվճարելու համար հաշվարկված տույժերը,
է. գործատուի կողմից «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Արցախի
Հանրապետության օրենքով սահմանված ժամկետում և կարգով սոցիալական
վճարը չփոխանցվելու դեպքում հաշվարկված տույժերը,
ը.
վարձու
աշխատողի
չվճարվող
արձակուրդում
գտնվելու
ժամանակահատվածը (սկիզբը և վերջը),
թ. վարձու աշխատողի մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի
արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածը (սկիզբը և վերջը).
3) անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում նաև`
ա. պետական հաշվառման օրը, ամիսը և տարին, պետական ռեգիստրում
հաշվառման համարը, ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակը,
ձեռնարկատիրական գործունեությունը դադարեցնելու օրը, ամիսը և տարին,
բ. ձեռնարկատիրական գործունեությունը ժամանակավորապես կասեցնելու և ձեռնարկատիրական գործունեությունը վերսկսելու օրը, ամիսը և
տարին,
գ. ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված` եկամտային
հարկի հաշվարկման օբյեկտ համարվող եկամտի, հաշվարկված և վճարած
եկամտային հարկի չափը, «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով սահմանված ժամկետում և կարգով եկամտային
հարկը չվճարելու և սույն օրենքով սահմանված կարգով անձնավորված
հաշվարկը չներկայացնելու համար հաշվարկված տույժերն ու տուգանքները,
հարկի վճարման օրը, ամիսը և տարին,
դ. ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված` սոցիալական
վճարի հաշվարկման օբյեկտ համարվող եկամտի, հաշվարկված և վճարած
սոցիալական վճարի չափը, սոցիալական վճարը կատարելու օրը, ամիսը և
տարին, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի
միջոցներից նրա համար (օգտին) փոխանցված կուտակային հատկացումների
չափը, կուտակային հատկացումները փոխանցելու օրը, ամիսը և տարին,
ե. վճարած եկամտային հարկի կանխավճարների չափը` վճարման օրը,
ամիսը և տարին.
4) «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով սահմանված հաստատագրված վճարներով
հարկվող և (կամ) «Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով սահմանված առևտրի հարկով հարկվող
գործունեության տեսակներով զբաղված անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում
նաև`
ա. այդ գործունեության տեսակներով զբաղված համարվելու ժամանակահատվածի սկիզբը և ավարտը,

բ. վճարված եկամտային հարկի չափը` ըստ հաշվետու տարիների,
գ. վճարված սոցիալական վճարի չափը` ըստ հաշվետու տարիների,
դ. Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից նրա
համար (օգտին) փոխանցված կուտակային հատկացումների չափը,
կուտակային հատկացումները փոխանցելու օրը, ամիսը և տարին.
5) ինքնազբաղվածի դեպքում նաև`
ա. գործունեության տեսակը՝ ըստ էկոնոմիկայի ոլորտի պետական
կառավարման լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով հաստատված
զբաղմունքների դասակարգչի,
բ. որպես ինքնազբաղված անձ ստացած` եկամտային հարկի
հաշվարկման օբյեկտ համարվող եկամտի, հաշվարկված և վճարած
եկամտային հարկի չափը, «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով սահմանված ժամկետում և կարգով եկամտային
հարկը չվճարելու և սույն օրենքով սահմանված կարգով անձնավորված
հաշվարկը չներկայացնելու համար հաշվարկված տույժերն ու տուգանքները,
հարկի վճարման օրը, ամիսը և տարին,
գ. որպես ինքնազբաղված անձ ստացած` սոցիալական վճարի
հաշվարկման օբյեկտ համարվող եկամտի, հաշվարկված և վճարած
սոցիալական վճարի չափը, սոցիալական վճարը կատարելու օրը, ամիսը և
տարին, ինչպես նաև փոխանցված կուտակային հատկացումների չափը,
կուտակային հատկացումներ փոխանցելու օրը, ամիսը և տարին.
6) վարձու աշխատողի և անհատ ձեռնարկատիրոջ ժամանակավոր
անաշխատունակության ժամանակահատվածը, վճարված ժամանակավոր
անաշխատունակության և մայրության նպաստների տեսակը, Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջեից և գործատուի միջոցներից վճարված
նպաստի գումարների չափերը, նպաստից հաշվարկված և վճարված
եկամտային հարկի չափերը, այդ գումարները փաստացի վճարելու ամիսը:
Հոդված 8. Անհատական հաշիվը
1. Անհատական հաշիվը յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձի` տեղեկատվական բազայում ներառված անձնական տվյալների ամբողջությունն է:
2. Անհատական հաշիվ բացում է լիազոր մարմինը`
1) գործատուի ներկայացրած գրանցման հայտի հիման վրա.
2) անհատ ձեռնարկատիրոջ, ինքնազբաղված անձի հարկային
հաշվառման կանգնելու հիման վրա.
3) մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից լիազոր մարմին
ներկայացված` կուտակային բաղադրիչին կամավորության սկզբունքով անձի
միանալու մասին որոշման վերաբերյալ տեղեկատվության հիման վրա.
4) սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված վարձու
աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացողի՝ հարկային հաշվառման
կանգնելու հիման վրա:
3. Անհատական հաշիվ բացելու կարգը սահմանում է լիազոր մարմնի
ղեկավարը:

Հոդված 9. Տեղեկատվական բազայի ձևավորումը և վարումը
1. Տեղեկատվական բազան ձևավորելու և վարելու համար անհրաժեշտ
տվյալները լիազոր մարմինը ստանում է`
1) գործատուներից.
2) սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով նախատեսված ֆիզիկական անձանցից.
3) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքով սահմանված` մասնակիցների ռեեստրը վարողից.
4) Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած պետական
կառավարման մարմիններից:
2. Գործատուները և սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով նախատեսված
ֆիզիկական անձինք սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված տվյալները
ներկայացնում են սույն օրենքով սահմանված կարգով` գրանցման հայտերի և
անձնավորված (պարզեցված) հաշվարկների միջոցով` էլեկտրոնային թվային
ստորագրության կիրառմամբ:
Լիազոր մարմինը գործատուներին և սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով
նախատեսված ֆիզիկական անձանց ապահովում է հասանելիություն`
գրանցման հայտը և անձնավորված (պարզեցված) հաշվարկները ձևավորելու
և
էլեկտրոնային
եղանակով
ներկայացնելու
համար
անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերին:
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքով սահմանված` մասնակիցների ռեեստրը վարողը, պետական
կառավարման մարմինները տվյալները տրամադրում են էլեկտրոնային
տարբերակով:
3. Տեղեկատվական բազայում ներառված տվյալների անվտանգությունն
ապահովվում է օրենքով սահմանված կարգով:
4. Գրանցման հայտը և անձնավորված (պարզեցված) հաշվարկը
ձևավորելու և լիազոր մարմին ներկայացնելու կարգը, պետական
կառավարման մարմինների և «Կուտակային կենսաթոշակների մասին»
Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված` մասնակիցների ռեեստրը
վարողի կողմից տեղեկատվական բազան ձևավորելու և վարելու համար
անհրաժեշտ տվյալները լիազոր մարմին տրամադրելու կարգը սահմանում է
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը, իսկ անձնավորված
հաշվարկների, գրանցման հայտի ներքին և արտաքին ձևը, լրացման կարգը
սահմանում է լիազոր մարմնի ղեկավարը:
Հոդված 10. Տեղեկատվական բազան ձևավորելու համար անհրաժեշտ
տվյալները գործատուների կողմից ներկայացվելը
1. Գործատուն (հարկային գործակալը)
գրանցման
հայտ
է
ներկայացնում`
1) վարձու աշխատողին աշխատանքի ընդունելու (քաղաքացու հետ
օրենքով սահմանված կարգով աշխատանքային հարաբերությունների մեջ
մտնելու), վարձու աշխատողին աշխատանքից ազատելու (օրենքով սահմանված կարգով աշխատանքային հարաբերությունները դադարելու) դեպքում.

2) քաղաքացու հետ քաղաքացիաիրավական պայմանագիր կնքելու,
քաղաքացու հետ կնքված քաղաքացիաիրավական պայմանագրի գործողության ժամկետը ավարտվելու (պայմանագիրը լուծելու, դադարելու) դեպքում.
3) Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ
սահմանված` վարձու աշխատողին չվճարվող արձակուրդ, մինչև երեք
տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդ տրամադրելու, այդ արձակուրդն
ավարտվելու դեպքում.
4) տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրացած վարձու
աշխատողի կողմից սոցիալական վճարներ կատարելը դադարեցնելու մասին
գործատուին դիմում ներկայացնելու դեպքում.
5) սույն մասով սահմանված` գրանցման հայտի հիման վրա
ներկայացված որևէ տվյալում (այդ թվում` վարձու աշխատողի պաշտոնին
վերաբերող) փոփոխություն կատարելու դեպքում.
6)
վերակազմակերպմամբ
(միաձուլում,
միացում,
բաժանում,
առանձնացում) պայմանավորված՝ վարձու աշխատողների տեղափոխման
դեպքում: Սույն կետով սահմանված դեպքում գրանցման հայտը ներկայացվում է օրենքով սահմանված կարգով իրավանախորդ և իրավահաջորդ
ճանաչված գործատուների կողմից:
2. Գործատուի (հարկային գործակալի) ներկայացրած անձնավորված
հաշվարկը պարունակում է՝
1) անձնավորված տեղեկություններ նախորդ ամսվա ընթացքում իր
հաշվարկած աշխատավարձի ու դրան հավասարեցված այլ եկամուտների,
պայմանագրային
եկամուտների,
այդ
եկամուտներից
հաշվարկված
եկամտային հարկի, իսկ սոցիալական վճարներ կատարող անձանց մասով`
նաև սոցիալական վճարների վերաբերյալ, ինչպես նաև սույն օրենքի 7-րդ
հոդվածով սահմանված այլ տվյալներ.
2) ամփոփ տեղեկություններ նախորդ ամսվա ընթացքում տվյալ
հարկային գործակալի կողմից ֆիզիկական անձանց համար հաշվարկված
պասիվ եկամուտների, այդ եկամուտներից պահված եկամտային հարկի
վերաբերյալ:
3. Գործատուի (հարկային գործակալի) ներկայացրած գրանցման
հայտում և անձնավորված հաշվարկում ներառվող տեղեկատվության
բովանդակությունը
սահմանում
է
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը:
4. Բացառությամբ սույն մասում նշված դեպքերի՝ գործատուները
(հարկային գործակալները) գրանցման հայտերը լիազոր մարմին են
ներկայացնում մինչև սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հանգամանքն
առաջանալու (հաշվետու) ամսվա համար անձնավորված հաշվարկը
ներկայացնելը, իսկ հաշվետու ամսվա համար անձնավորված հաշվարկները
լիազոր մարմին են ներկայացնում մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող
ամսվա 20-ը: Նոր աշխատողին (բացառությամբ Արցախի Հանրապետությունում բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) չունեցող
օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող ֆիզիկական
անձանց)
աշխատանքի
ընդունելու
(աշխատանքների
կատարման
(ծառայությունների մատուցման) քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
կնքելու) դեպքում գրանցման հայտը ներկայացվում է «Եկամտային հարկի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված

ժամկետում, իսկ վարձու աշխատողին աշխատանքից ազատելու, մինչև երեք
տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդ տրամադրելու, այդ արձակուրդն
ավարտվելու դեպքերում գործատուները գրանցման հայտը ներկայացնում են
ոչ ուշ, քան հանգամանքն առաջանալու ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ըֈ
5. Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հարկային գործակալի
պարտականություններից ազատված գործատուն իր վարձու աշխատողների
համար գրանցման հայտ չի ներկայացնում:
Հոդված 11. Տեղեկատվական բազան ձևավորելու համար անհրաժեշտ
տվյալները անհատ ձեռնարկատերերի, ինքնազբաղվածների, սույն օրենքի 10րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված վարձու աշխատողների և
պայմանագրային եկամուտ ստացողների կողմից ներկայացվելը
1. Անհատ ձեռնարկատերերը, ինքնազբաղված անձինք սույն օրենքի
հիման վրա անձնավորված հաշվարկները լիազոր մարմին են ներկայացնում
յուրաքանչյուր տարվա համար` մինչև տվյալ տարվան հաջորդող տարվա
ապրիլի 20-ը, իսկ սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված`
վարձու աշխատողները և պայմանագրային եկամուտ ստացողները
գործատուների համար սահմանված ժամկետում ներկայացնում են
պարզեցված հաշվարկ:
2. Անհատ ձեռնարկատերերի, ինքնազբաղված անձանց ներկայացրած
հաշվարկները տեղեկատվություն են պարունակում նախորդ տարվա
ընթացքում իրենց ստացած եկամտային հարկի հաշվարկման օբյեկտ
համարվող եկամուտների, այդ եկամուտներից պահված եկամտային հարկի,
իսկ սոցիալական վճարներ կատարող անձանց մասով` նաև հաշվարկված և
պահված սոցիալական վճարների վերաբերյալ, ինչպես նաև սույն օրենքի 7-րդ
հոդվածով սահմանված այլ տվյալներ:
3. Սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված` վարձու
աշխատողների և պայմանագրային եկամուտ ստացողների կողմից ներկայացվող պարզեցված հաշվարկները տեղեկատվություն են պարունակում նախորդ
ամսվա ընթացքում իրենց համար եկամուտներ հաշվարկած` սույն օրենքի 10րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված գործատուի, հաշվարկված
եկամուտների, այդ եկամուտներից պահված եկամտային հարկի, իսկ
սոցիալական վճարներ կատարող անձանց մասով` նաև հաշվարկված
(վճարման ենթակա) սոցիալական վճարների վերաբերյալ, ինչպես նաև սույն
օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված այլ տվյալներ:
4. Անհատ ձեռնարկատերերի, ինքնազբաղված անձանց` սույն օրենքի 10րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված՝ վարձու աշխատողների և
պայմանագրային եկամուտ ստացողների կողմից ներկայացվող անձնավորված
(պարզեցված)
հաշվարկում
ներառվող
տեղեկատվության
բովանդակությունը
սահմանում
է
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը:
Հոդված 12. Ներկայացված տվյալները տեղեկատվական բազա ներառելը
1. Լիազոր մարմինը գրանցման հայտի կամ անձնավորված (պարզեցված)
հաշվարկի հիման վրա ներկայացված տվյալները համադրում է

տեղեկատվական բազայում առկա և պետական կառավարման մարմիններից
ու այլ կազմակերպություններից ստացած տեղեկատվության հետ:
2. Եթե ներկայացված տվյալներում անճշտություններ չեն հայտնաբերվում, ապա լիազոր մարմինը տվյալները ներառում է տեղեկատվական
բազա:
3. Ներկայացված տվյալներում անճշտություններ հայտնաբերելու
դեպքում լիազոր մարմինը մերժում է գրանցման հայտը կամ անձնավորված
(պարզեցված) հաշվարկն ընդունելը՝ այդ մասին տեղեկացնելով տվյալներ
ներկայացնողին: Այդ դեպքում գրանցման հայտը կամ անձնավորված
(պարզեցված) հաշվարկը համարվում է չներկայացված:
4. Տվյալներ ներկայացնողին անճշտությունների մասին տեղեկացնելու
կարգը սահմանում է լիազոր մարմնի ղեկավարը:
Հոդված 13. Տեղեկատվական
փոփոխություններ կատարելը

բազայում

ներառված

տվյալներում

1. Տեղեկատվական բազայում ներառված տվյալներում փոփոխություններ
են կատարվում, եթե`
1) տվյալներում առկա են անճշտություններ.
2) փոխվել է ֆիզիկական անձին վերաբերող որևէ տվյալ:
2. Տեղեկատվական բազայում ներառված տվյալներում փոփոխություններ
կատարելու համար կարող են դիմել`
1) գործատուն (կամ նրա իրավահաջորդը).
2) ֆիզիկական անձը (տվյալների սուբյեկտը):
3. Տեղեկատվական բազայում ներառված տվյալներում փոփոխություններ
են կատարվում`
1) գործատուի կամ սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով նախատեսված
ֆիզիկական անձի ներկայացրած գրանցման հայտի կամ ճշտված հաշվարկի
հիման վրա.
2) պետական կառավարման մարմիններից և այլ կազմակերպություններից ստացված տեղեկատվության հիման վրա.
3) լիազոր մարմնի` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընդունված
վարչական, այդ թվում` ստուգման ակտի հիման վրա.
4) հարցն ըստ էության լուծող օրինական ուժի մեջ մտած դատական
ակտի հիման վրա:
4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված` ճշտված
անձնավորված հաշվարկ ներկայացվում է սույն օրենքով սահմանված
կարգով:
5. Պետական կառավարման մարմիններից և այլ կազմակերպություններից ստացված տեղեկատվության հիման վրա տեղեկատվական բազա
ներառված տվյալներում փոփոխություններ կատարելու կարգը սահմանում է
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
Հոդված 14. Տեղեկատվական բազայից պետական մարմիններին և այլ
կազմակերպություններին տվյալներ տրամադրելը
1. Տեղեկատվական բազայից լիազոր մարմինը տվյալներ է տրամադրում`

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորած` կենսաթոշակային ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմնին.
2) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքով սահմանված` մասնակիցների ռեեստրը վարողին.
3) Արցախի Հանրապետության օրենքով և Արցախի Հանրապետության
կառավարության
սահմանած
կազմակերպություններին,
պետական
կառավարման մարմիններին:
Հոդված 15. Ֆիզիկական անձի իրավունքները և պարտականությունները
1. Ֆիզիկական անձն իրավունք ունի`
1) հարկային մարմնի հրամանով սահմանած կարգով լիազոր մարմնից
ստանալու իր անհատական հաշվի քաղվածքը` փաստաթղթային կամ
էլեկտրոնային տեսքով.
2) իր անհատական հաշվում առկա անձնական տվյալները ճշտելու
(ուղղելու) համար գրավոր դիմելու լիազոր մարմնին կամ գործատուին.
3) գործատուից անվճար ստանալու լիազոր մարմին ներկայացրած իր
անհատական տվյալների կրկնօրինակը.
4) դատական և վարչական կարգով բողոքարկելու կամ վիճարկելու
լիազոր մարմնի կամ գործատուի պաշտոնատար անձանց` իր անհատական
հաշվում
առկա
տվյալներին
առնչվող
գործողությունները
կամ
անգործությունը:
2. Ֆիզիկական անձը պարտավոր է`
1) սույն օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում լիազոր մարմին
ներկայացնել սույն օրենքով սահմանված տվյալները.
2) լիազոր մարմնի պահանջով ներկայացնել անհատական հաշվում
ներառելու ենթակա տվյալները հաստատող փաստաթղթերը.
3) գործատուին և լիազոր մարմին ներկայացնել իրեն վերաբերող
տվյալները հաստատող փաստաթղթերը:
Հոդված 16. Գործատուի իրավունքները և պարտականությունները
1. Գործատուն իրավունք ունի`
1) իր վարձու աշխատողներից և պայմանագրային եկամուտ
ստացողներից պահանջելու և ստանալու ներկայացված տվյալները
հաստատող փաստաթղթերը.
2) սույն օրենքով սահմանված կարգով ճշտելու տեղեկատվական բազա
ներառված` իր վարձու աշխատողներին և պայմանագրային եկամուտ
ստացողներին վերաբերող տվյալները:
2. Գործատուն պարտավոր է`
1) սույն օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում լիազոր մարմին
ներկայացնել սույն օրենքով սահմանված անձնավորված հաշվարկը և
գրանցման հայտերը.
2) իր վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացողի գրավոր
դիմումի հիման վրա նրան անվճար տրամադրել լիազոր մարմին
ներկայացրած նրա անձնական տվյալների կրկնօրինակը:

Հոդված 17. Լիազոր մարմնի լիազորությունները
1. Լիազոր մարմնի լիազորություններն են`
1) գործատուից, ֆիզիկական անձանցից և պետական կառավարման
մարմիններից Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած
կարգով ստանալ տվյալներ, ուսումնասիրել ներկայացված տվյալների
հավաստիությունը, փոփոխություններ կատարել տեղեկատվական բազա
ներառված տվյալներում.
2) անհատական հաշվառման համակարգում բացել ֆիզիկական անձի
անհատական հաշիվ.
3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում պահպանել գործատուների և ֆիզիկական անձանց ներկայացրած
գրանցման հայտերն ու անձնավորված հաշվարկները.
4) գործատուին ծանուցել նրա ներկայացրած տվյալներում առկա
անճշտությունները վերացնելու անհրաժեշտության մասին.
5) տվյալների սուբյեկտի դիմումի հիման վրա հարկային մարմնի
հրամանով սահմանած կարգով տրամադրել նրա անհատական հաշվի
քաղվածքը` փաստաթղթային կամ էլեկտրոնային տեսքով.
6) գործատուներին և ֆիզիկական անձանց ապահովել հասանելիություն`
գրանցման հայտը և անձնավորված հաշվարկները ձևավորելու և էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համար անհրաժեշտ համակարգչային
ծրագրերին:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված անհատական
հաշվի քաղվածքը փաստաթղթային տեսքով ստանալու համար տվյալ
օրացուցային տարվա ընթացքում մեկ անգամից ավելի դիմելու դեպքում
տվյալների սուբյեկտը վճարում է պետական տուրք` «Պետական տուրքի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված
չափով:
Հոդված 18. Պատասխանատվությունը օրենքը խախտելու համար
1. Սույն օրենքը խախտելն առաջացնում է օրենքով սահմանված
պատասխանատվություն:
Հոդված 19. Եզրափակիչ մաս
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ սոցիալական վճարին առնչվող
դրույթները` 2019 թվականի հուլիսի 1-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`
2019թ. հուլիսի 1
Ստեփանակերտ
ՀՕ-66-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հունիսի 27-ին
«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի 1-ին հոդվածի՝
1) 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2) կուտակային բաղադրիչը.
3) կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչը:».
2) 2-րդ մասում «պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչին և
կամավոր կուտակային» բառերը փոխարինել «կուտակային բաղադրիչին և
կամավոր» բառերով.
3) 4-րդ մասում «Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային» բառերը
փոխարինել «Կուտակային» բառով, իսկ «պարտադիր կուտակային վճարների»
բառերը՝ «կուտակային հատկացումների» բառերով.
4) 5-րդ մասում «Կամավոր» բառից հետո «կուտակային» բառը հանել, իսկ
«կամավոր» բառից հետո «կուտակային» բառը փոխարինել «կենսաթոշակային»
բառով:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. հուլիսի 1
Ստեփանակերտ
ՀՕ-67-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հունիսի 27-ին
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի
փետրվարի 24-ի քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 93րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետում «իր ավանդը» բառերից հետո լրացնել «,
եթե այլ բան սահմանված չէ վստահության վրա հիմնված ընկերակցության
կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող հրապարակային ներդրումային
ֆոնդի կանոնադրությամբ» բառերը:
Հոդված 2. Օրենսգրքի 149-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «բացառությամբ»
բառից հետո լրացնել «սոցիալական նպատակով թողարկվող անվանական
արժեթղթերի և» բառերը:
Հոդված 3. Օրենսգրքի 153-րդ հոդվածում`
1) 1-ին մասում «հասարակ պահեստային վկայագիրը» բառերից հետո
լրացնել «, ներդրումային ֆոնդի փայը» բառերը.
2) 2-րդ մասում «և բաժնետոմսը» բառերը փոխարինել «, բաժնետոմսը և
ներդրումային ֆոնդի փայը» բառերով.
3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ մաս.
«5. Սոցիալական նպատակներով թողարկվող արժեթղթերի տեսակները
սահմանվում են օրենքով:»:
Հոդված 4. Օրենսգրիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 161.1-ին
հոդվածով.
«Հոդված 161.1. Սոցիալական նպատակներով թողարկվող արժեթղթերը
1. Սոցիալական նպատակներով թողարկվող արժեթուղթ է համարվում
անվանական այն արժեթուղթը, որը հավաստում է դրա տիրոջ (քաղաքացու)
իրավունքն օրենքով սահմանված կարգով և պայմաններով կենսաթոշակ կամ
կենսաթոշակային օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում` այլ գումարներ ստանալու իրավունքը (կենսաթոշակային ֆոնդերի կողմից թողարկված
արժեթուղթ):
2. Սոցիալական նպատակներով թողարկվող արժեթուղթը կարող է
տիրապետվել, օգտագործվել և տնօրինվել բացառապես օրենքով սահմանված
կարգով կենսաթոշակ կամ այլ սոցիալական ապահովության գումար
ստանալու նպատակով, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:»:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 446-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ նոր նախադասությունով.
«Արցախի Հանրապետության կենսաթոշակային օրենսդրությամբ
նախատեսված դեպքերում լռությունը կարող է համարվել որպես երրորդ
անձի կողմից պայմանագրով իր իրավունքից օգտվելու ցանկության
հայտնում:»:
Հոդված
6. Օրենսգրքի
խմբագրությամբ.

905-րդ

հոդվածը

շարադրել

հետևյալ

«Հոդված 905. Ավանդների տեսակներ
1. Բանկային ավանդի պայմանագիրը կնքվում է ավանդն առաջին իսկ
պահանջով վերադարձնելու (ցպահանջ ավանդ) կամ ավանդը պայմանագրով
սահմանված որոշակի ժամկետի ավարտից հետո վերադարձնելու
(ժամկետային ավանդ) պայմաններով: Ժամկետային ավանդի տարատեսակ
են հանդիսանում կուտակային կենսաթոշակային ավանդը և ուսումնական
ավանդը.
1) կուտակային կենսաթոշակային ավանդ է համարվում այն ավանդը,
որը ներդրվում է ֆիզիկական անձի համար իր կամ այլ անձի կողմից
միանվագ կամ պարբերաբար, և որը, ինչպես նաև նրա վրա հաշվեգրված
տոկոսները ֆիզիկական անձը կարող է ստանալ միայն օրենքով սահմանված
կենսաթոշակային տարիքը լրանալուց հետո կամ օրենքով նախատեսված այլ
դեպքերում.
2) ուսումնական ավանդ է համարվում այն ավանդը, որն ավանդատուն
ներդնում է երրորդ անձի համար միանվագ կամ պարբերաբար, և որը, ինչպես
նաև նրա վրա հաշվեգրված տոկոսները անկանխիկ վճարումներ կատարելու
միջոցով երրորդ անձը կարող է օգտագործել միայն ուսումնական
նպատակներով: Ուսումնական նպատակ է համարվում Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետություններում սահմանված
կարգով լիցենզավորված ուսումնական հաստատությունում ուսումնառության
ընթացքում ուսման վարձի (նախադպրոցական ուսումնական հաստատության վարձավճարի) վճարում իրականացնելը:
Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված նպատակներից բացի, այլ
նպատակներով ուսումնական ավանդը երրորդ անձը կարող է օգտագործել
միայն ավանդատուի համաձայնությամբ:
Պայմանագրով կարող են նախատեսվել ավանդները վերադարձնելու`
օրենքին չհակասող այլ պայմաններ:
2. Ցանկացած տեսակի բանկային ավանդի պայմանագրով բանկը
պարտավոր է ավանդի գումարը կամ դրա մասը վերադարձնել ավանդատուի
առաջին իսկ պահանջով, բացառությամբ կուտակային կենսաթոշակային
ավանդների, ուսումնական ավանդների և պայմանագրով նախատեսված`
վերադարձման այլ պայմաններով իրավաբանական անձանց ներդրած
ավանդների:
Առաջին իսկ պահանջով ավանդը հետ ստանալու քաղաքացու
իրավունքը բացառող պայմանագրի պայմանն առոչինչ է, բացառությամբ
կուտակային կենսաթոշակային ավանդների:

3. Այն դեպքերում, երբ ցպահանջ չհանդիսացող ավանդը ավանդատուի
պահանջով վերադարձվում է մինչև ժամկետի ավարտը (կուտակային
կենսաթոշակային ավանդի դեպքում` մինչև կենսաթոշակային տարիքը
լրանալը) կամ մինչև բանկային ավանդի պայմանագրում նշված
հանգամանքների վրա հասնելը, ավանդատուին տոկոսները վճարվում են
բանկի կողմից ցպահանջ ավանդների համար սահմանված չափերով, եթե այլ
բան նախատեսված չէ օրենքով, և տոկոսների այլ չափ նախատեսված չէ
պայմանագրով:
4. Այն դեպքերում, երբ ավանդատուն ժամկետի ավարտից հետո չի
պահանջում վճարել ժամկետային ավանդի գումարը կամ պայմանագրով
նախատեսված հանգամանքները երևան գալուց հետո վերադարձնել այլ
պայմաններով ներդրված ավանդի գումարը, պայմանագիրը երկարաձգված է
համարվում ցպահանջ ավանդի պայմաններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ
պայմանագրով:»:
Հոդված 7. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 905.1-ին
հոդվածով.
«Հոդված 905.1. Ուսումնական ավանդի տնօրինման և ժառանգման
առանձնահատկությունները
1. Ուսումնական ավանդները չեն կարող գրավադրվել, արգելադրվել
(դրվել արգելանքի), բռնագանձվել ավանդատուի կամ երրորդ անձի
պարտավորությունների դիմաց կամ նրանց սնանկության դեպքում դառնալ
պարտավորությունների կատարման համար լուծարային միջոց:
2. Ուսումնական ավանդը կարող է գրավադրվել, արգելադրվել (դրվել
արգելանքի տակ), բռնագանձվել միայն այն դեպքերում, երբ երրորդ անձի
պարտավորությունները կապված են սույն օրենսգրքի 905-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 2-րդ կետով նախատեսված ուղղություններից, դեպքերից, պայմաններից
կամ գործառնություններից բխող պարտավորությունների հետ:
3. Սույն օրենսգրքի 905-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքերում ավանդատուն կամ երրորդ անձը դիմում է բանկ՝
ներկայացնելով համապատասխան ուսումնական հաստատության ուսման
վարձի վճարմանն առնչվող՝ ուսումնական ավանդի պայմանագրով
նախատեսված փաստաթղթերը: Բանկի՝ ուսումնական հաստատությանն
անկանխիկ վճարում կատարելու կարգը սահմանվում է ուսումնական
ավանդի պայմանագրով:
4. Ավանդատուի մահվան դեպքում ուսումնական ավանդը հաշվեգրված
տոկոսներով ներառվում է ժառանգության զանգվածի մեջ, սակայն չի
ժառանգվում սույն օրենսգրքով սահմանված ընդհանուր հիմունքներով:
5. Ուսումնական ավանդը ժառանգում է այն երրորդ անձը, հօգուտ որի
ուսումնական ավանդը ներդրվել է: Ընդ որում, երրորդ անձը կարող է
ուսումնական ավանդն օգտագործել միայն սույն օրենսգրքի 905-րդ հոդվածի
1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված ուսումնական նպատակներով:
6. Այն դեպքում, երբ երրորդ անձը, հօգուտ որի ուսումնական ավանդը
ներդրվել է, հրաժարվում է ուսումնական ավանդն ուսումնական
նպատակներով օգտագործելուց կամ չի ներկայացնում ուսումնական ավանդն

ուսումնական նպատակներով օգտագործելու իր մտադրության մասին
բավարար ապացույցներ, ապա ուսումնական ավանդը ժառանգվում է սույն
օրենսգրքով սահմանված ընդհանուր հիմունքներով:
7. Այն դեպքերում, երբ ժառանգված ուսումնական ավանդը մասամբ
օգտագործվել է ուսումնական նպատակներով, և առկա է ավանդի, ներառյալ
հաշվեգրված տոկոսների մնացորդ, ապա այդ մնացորդը ժառանգվում է սույն
օրենսգրքով սահմանված ընդհանուր հիմունքներով:
8. Եթե ուսումնական ավանդի ավանդատուն բացել է մանկական
ավանդ և միևնույն բանկի հետ կնքում է ուսումնական ավանդի պայմանագիր՝
հօգուտ միևնույն երրորդ անձի, ապա ավանդատուի ցանկությամբ մանկական
ավանդը կարող է փոփոխվել և վերակնքվել որպես ուսումնական ավանդի
պայմանագիր՝ առանց պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման համար
նախատեսված բացասական հետևանքների: Սույն մասի իմաստով
մանկական ավանդ է համարվում այն ավանդը, որի պայմանագիրն
ավանդատուն կնքում է հօգուտ անչափահաս ֆիզիկական անձի, և որի
պայմանները սահմանվում են համապատասխան պայմանագրով:»:
Հոդված 8. Օրենսգրքի
907-րդ
հոդվածը
լրացնել
հետևյալ
բովանդակությամբ 3-րդ մասով.
«3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի դրույթները չեն տարածվում կուտակային
կենսաթոշակային ավանդների վրա: Կուտակային կենսաթոշակային ավանդի
տոկոսները ավելանում են ավանդի գումարին, և դրանց հավելագրվում են
կուտակային կենսաթոշակային ավանդին հավելագրվող տոկոսներ:
Կուտակային կենսաթոշակային ավանդների վրա հավելագրված բոլոր
տոկոսները վճարվում են ավանդի հետ միաժամանակ` սույն օրենսգրքի 905րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված ժամկետում:»:
Հոդված 9. Օրենսգրքի 969-րդ հոդվածում`
1) 1-ին մասի «դրամական միջոցներ» բառերից հետո լրացնել «կամ այլ
գույք» բառերը, «այդ միջոցները» բառերը փոխարինել «այդ գույքը» բառերով,
իսկ «ֆոնդի միջոցներին» բառերը՝ «ֆոնդի գույքին» բառերով.
2)
1-ին
մասը
լրացնել
հետևյալ
բովանդակությամբ
նոր
նախադասությամբ.
«Ֆոնդի մասնակցի կողմից ֆոնդի կառավարման պայմանագրով,
դրամական միջոցներից բացի, թույլատրելի է տրամադրել միայն այնպիսի
տեսակի գույք, որում, տվյալ ֆոնդի կանոնների համաձայն, ֆոնդը
պատրաստվում է ներդրում կատարել:».
3) 4-րդ մասը «դրամական միջոցների» բառերից հետո լրացնել «կամ այլ
գույքի» բառերով, իսկ «այդ միջոցների» բառերից հետո՝ «և այդ գույքի»
բառերով.
4) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8-րդ մաս.
«8. Հրապարակային ֆոնդի և դրա առանձին տեսակների կառավարման
պայմանագրերի առանձնահատկությունները սահմանվում են օրենքով և այլ
իրավական ակտերով:»:
Հոդված 10. Օրենսգրքի 970-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) «դրամական միջոցները» բառերից հետո լրացնել «և ֆոնդի
կանոններով նախատեսված լինելու դեպքում նաև այնպիսի տեսակի գույքը,
որում ներդրումային ֆոնդը պատրաստվում է ներդրում կատարել» բառերը.
2) «եկամուտները» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև օրենքով
նախատեսված այլ միջոցներ» բառերը:
Հոդված 11. Օրենսգրքի 972-րդ հոդվածում`
1) 1-ին մասի «, և ֆոնդի կառավարման պայմանագրով չեն կարող
սահմանվել լրացուցիչ այլ պայմաններ» բառերը փոխարինել «(444-րդ
հոդված)» բառերով.
2) 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին կետով.
«2.1) գույքի դիմաց փայ ձեռք բերելու հնարավորության տրամադրման
դեպքում՝ գույքի այն տեսակները, որոնց դիմաց կարելի է ձեռք բերել տվյալ
ֆոնդի փայերը, այդ գույքի գնահատման կարգը, որը կապահովի գնահատման
օբյեկտիվություն.»:
Հոդված 12. Օրենսգրքի 975-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«1. Ֆոնդի ակտիվները, այդ ակտիվներով ձեռք բերված արժեթղթերը և
այլ գույքն ու դրա նկատմամբ իրավունքներն առանձնացված հաշվառվում և
գրանցվում են այդ ֆոնդի կառավարչի անունով` առանց դրանց նկատմամբ
ֆոնդի կառավարչի սեփականության իրավունքի ձեռքբերման:»:
Հոդված 13. Օրենսգրքի 977-րդ հոդվածում`
1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1. Ֆոնդի կառավարիչը պարտավոր է հատուցել իր գործողությունների
կամ անգործության հետևանքով ֆոնդի մասնակիցներին պատճառած
վնասների (ներառյալ` բաց թողնված օգուտների) համար, բացառությամբ, երբ
կառավարիչը գործել է իր ֆիդուցիար պարտականությունների շրջանակում:
Ընդ որում, ֆոնդի պակաս եկամտաբերությունը մյուս նմանատիպ ֆոնդերի
եկամտաբերությունից ինքնին չի կարող տվյալ ֆոնդի կառավարչի համար իր
պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման հիմքով սույն մասով
նախատեսված հատուցման պարտականություն առաջացնել: Կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցներին պատճառած վնասները հատուցվում են
օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:».
2) 2-րդ մասի «ֆոնդի ակտիվների կազմում ներառման ենթակա»
բառերը փոխարինել «կարգով» բառով:
Հոդված 14. Օրենսգրքի 980-րդ հոդվածի 1-ին մասում «կառավարչին»
բառից հետո լրացնել «կամ այլ անձի, ներառյալ` պետությանը» բառերը:
Հոդված 15. Օրենսգրքի 1015-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ 11-րդ մասով.
«11. Կամավոր կուտակային կենսաթոշակային ապահովագրության
պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման առանձնահատկությունները
սահմանվում են «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Արցախի
Հանրապետության օրենքով:»:

Հոդված 16. Օրենսգրքի 1193-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ 3-րդ մասով.
«3. Կուտակային կենսաթոշակային ակտիվների և կուտակային
կենսաթոշակների ժառանգության առանձնահատկությունները սահմանվում
են օրենքով:»:
Հոդված 17. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`
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Ստեփանակերտ
ՀՕ-68-Ն

պաշտոնական

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հունիսի 27-ին
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի
դեկտեմբերի 17-ի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 125-րդ
հոդվածի
1-ին
մասում
լրացնել
հետևյալ
բովանդակությամբ
նախադասություն.
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով
նախատեսված ֆոնդի կառավարչի ստանձնած պարտավորությունների
խախտման համար դրամական միջոցներ գանձելու վերաբերյալ հայցը
բավարարելու դեպքում դատարանը, ելնելով Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի և այլ օրենքների
պահանջներից, վճռի եզրափակիչ մասում սահմանում է նաև, թե
բռնագանձվող գումարը ենթակա է գանձման միայն համապատասխան ֆոնդի
գույքից, թե միայն պարտապան ֆոնդի կառավարչի` ֆոնդի միջոցներ
չհամարվող գույքից, թե համապատասխան ֆոնդի գույքից, իսկ դրա
անբավարարության դեպքում` նաև պարտապան ֆոնդի կառավարչի` ֆոնդի
միջոցներ չհամարվող գույքից:»:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. հուլիսի 1
Ստեփանակերտ
ՀՕ-69-Ն

պաշտոնական

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հունիսի 27-ին
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ»
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի դեկտեմբերի
24-ի ՀՕ-94 օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ «թ8» կետով.
«թ8) սոցիալական վճարը.»:
Հոդված 2. Սույն օրենքն
ուժի
մեջ
է
մտնում
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. հուլիսի 1
Ստեփանակերտ
ՀՕ-70-Ն

պաշտոնական

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հունիսի 27-ին
«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված
1.
«Շահութահարկի
մասին»
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության 1999 թվականի հունվարի 9-ի ՀՕ-47 օրենքի (այսուհետ`
Օրենք) 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «ժթ» կետի վերջակետը փոխարինել
միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ի» կետ.
«ի) վարձու
աշխատողի
համար
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ
սահմանված
կարգով
կամավոր
կենսաթոշակային
բաղադրիչի շրջանակներում կատարվող կենսաթոշակային վճարներըֈ»:
Հոդված 2. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասում`
1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «զ.1» կետ.
«զ.1) վարձու աշխատողի համար Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ
սահմանված
կարգով
կամավոր
կենսաթոշակային
բաղադրիչի շրջանակներում կատարվող կենսաթոշակային վճարների այն
մասը, որը գերազանցում է տվյալ վարձու աշխատողի աշխատավարձի և
դրան հավասարեցված վճարումների հանրագումարի 7,5 տոկոսը.».
2) «է» կետում «, ինչպես նաև պարտադիր սոցիալական ապահովության
վճարների դիմաց գանձվող» բառերը փոխարինել «կամ կուտակային
կենսաթոշակային համակարգին կատարվող վճարումների կամ հարկային
մարմնի կողմից վերահսկվող այլ գումարների մասով օրենքով սահմանված
կարգով հաշվարկվող և վճարվող» բառերով:
Հոդված 3. Օրենքի 31-րդ հոդվածի`
1) 1-ին մասում «աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական
ապահովության» բառերը փոխարինել «արտադրական գործընթացներում,
աշխատանքների կատարման և (կամ) ծառայությունների մատուցման
գործընթացներում ներգրավված անձնակազմի աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական ապահովության, գործատուի կողմից այդ անձնակազմի
համար
Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված
կարգով կամավոր կուտակային կենսաթոշակային սխեմայի շրջանակներում
կատարվող կուտակային վճարների» բառերով.
2) 4-րդ մասում «ապարատի» բառը փոխարինել «անձնակազմի» բառով,
իսկ «սոցիալական ապահովություն» բառերից հետո լրացնել «, գործատուի
կողմից
այդ
անձնակազմի
համար
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կամավոր կուտակային կենսաթոշակային սխեմայի շրջանակներում կատարվող կուտակային վճարներ»
բառերը:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. հուլիսի 1
Ստեփանակերտ
ՀՕ-71-Ն

պաշտոնական

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հունիսի 27-ին
«ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-86-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք)
6-րդ հոդվածի 1-ին մասում`
1) 2-6-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ստացվող բոլոր
տեսակի կենսաթոշակները (այդ թվում` «Կուտակային կենսաթոշակների մասին»
Արցախի Հանրապետության օրենքով կուտակային բաղադրիչի շրջանակներում
ստացվող կուտակային կենսաթոշակները), բացառությամբ սահմանված կարգով
կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչին մասնակցության շրջանակներում
ստացվող կենսաթոշակների.
3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն՝ կամավոր
կենսաթոշակային բաղադրիչի շրջանակներում ֆիզիկական անձի կողմից իր
համար և (կամ) ֆիզիկական անձի համար երրորդ անձի (այդ թվում` գործատուի)
կողմից կատարվող կամավոր կենսաթոշակային վճարները` ֆիզիկական անձի
հարկվող եկամտի հինգ տոկոսը չգերազանցող չափով.
4) ապահովագրական հատուցումները, բացառությամբ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կամավոր կենսաթոշակային
բաղադրիչի շրջանակներում ֆիզիկական անձի կողմից իր համար և (կամ)
ֆիզիկական անձի համար երրորդ անձի (այդ թվում` գործատուի) կողմից
կատարվող կամավոր կենսաթոշակային վճարների հաշվին սահմանված կարգով
ստացվող հատուցումների (այդ թվում` կենսաթոշակների).
5) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքով
կուտակային
կենսաթոշակային
բաղադրիչի
շրջանակներում
ֆիզիկական անձի համար (օգտին) Արցախի Հանրապետության պետական
բյուջեից հատկացվող լրացուցիչ միջոցները.
6) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքով
կուտակային
կենսաթոշակային
բաղադրիչի
շրջանակներում
ֆիզիկական անձի համար (օգտին) կատարվող կուտակային հատկացումների
հաշվին մինչև կուտակային կենսաթոշակ ստանալու իրավունքի ձեռքբերման`
օրենքով սահմանված ժամկետը լրանալը ստացվող եկամուտները.».
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին կետ.
«5.1) Արցախի Հանրապետության կենսաթոշակային համակարգի կուտակային բաղադրիչի շրջանակներում անհատ ձեռնարկատիրոջ համար (օգտին)
Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից կատարվող
կուտակային վճարները.»:

Հոդված 2. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերում, 8.1-ին
մասում ու 25-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «21» թիվը փոխարինել «20» թվով:
Հոդված 3. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«2. Արցախի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն՝ կամավոր
կենսաթոշակային
բաղադրիչի
շրջանակում
կուտակված
գումարները
օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում ֆիզիկական անձի կողմից միանվագ
ստանալու դեպքում այդ գումարների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է
սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված դրույքաչափով` առանց
հաշվի առնելու սույն օրենքով սահմանված նվազեցումները:
3. Արցախի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն՝ կամավոր
կենսաթոշակային բաղադրիչի շրջանակում ֆիզիկական անձի կողմից իր համար
և (կամ) ֆիզիկական անձի համար երրորդ անձի (այդ թվում` գործատուի) կողմից
կատարվող կամավոր կենսաթոշակային վճարների հաշվին սահմանված կարգով
ստացվող կենսաթոշակների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է վեց
տոկոս դրույքաչափով` առանց հաշվի առնելու սույն օրենքով սահմանված
նվազեցումները:»:
Հոդված 4. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի առաջին պարբերությունում
«պահված եկամտային հարկի» բառերը փոխարինել «հաշվարկված և պահված
եկամտային հարկի, իսկ սոցիալական վճարներ կատարող ֆիզիկական անձանց
մասով` նաև հաշվարկված և պահված սոցիալական վճարների» բառերով:
Հոդված 5. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «կուտակային կենսաթոշակային վճարումների» բառերը փոխարինել «սոցիալական վճարների» բառերով:
Հոդված 6. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասում`
1) 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«3) գործատուի
կողմից
վարձու
աշխատողի
համար
Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչի շրջանակներում կատարվող կենսաթոշակային վճարները`
տվյալ վարձու աշխատողի աշխատավարձի և դրան հավասարեցված
վճարումների հանրագումարի 7,5 տոկոսը չգերազանցող մասով.».
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին կետ.
«3.1)
իր
համար՝
որպես
անհատ
ձեռնարկատիրոջ,
Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչի շրջանակներում կատարվող կենսաթոշակային վճարների
այն մասը, որը չի գերազանցում հարկվող օբյեկտի հինգ տոկոսը.».
3) 16-րդ կետում «, ինչպես նաև կուտակային կենսաթոշակային
համակարգին կատարվող վճարումների դիմաց գանձվող» բառերը փոխարինել
«կամ կուտակային կենսաթոշակային համակարգին կատարվող վճարումների
կամ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող այլ գումարների մասով օրենքով
սահմանված կարգով հաշվարկվող և վճարվող» բառերով:

Հոդված 7.
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասի:
2. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով նախատեսված` Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 1-ին կետին վերաբերող դրույթն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հուլիսի
1-ից:
3. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով նախատեսված` Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին
մասի
2-րդ կետին, 8.1-ին մասին և 25-րդ հոդվածի 4-րդ մասին վերաբերող
դրույթների գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի հաշվետու տարվա և
հետագա հաշվետու տարիների վրա:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. հուլիսի 1
Ստեփանակերտ
ՀՕ-72-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հունիսի 27-ին
«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 37րդ հոդվածի՝
1) 5-րդ մասում «լիցենզիայի գործողությունը» բառերից հետո լրացնել
«, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի,» բառերը.
2) 6-րդ մասում «նախատեսված չէ» բառերից հետո լրացնել
«, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի» բառերը:
Հոդված 2. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 6-րդ բաժնի 3-րդ
կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«

3.

ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն

ԿԲ

Բ

-

-

-

Ո

Հ

-

»
»:

Հոդված 3. Օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ պարբերությունով.
«Պետական տուրքի գումարի չափով վնասի հատուցում չի գանձվում
սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքերում:»:
Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. հուլիսի 1
Ստեփանակերտ
ՀՕ-73-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հունիսի 27-ին
«ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-167
օրենքի 4-րդ հոդվածում «հարկերը,» բառից հետո լրացնել «սոցիալական
վճարները,» բառերը:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. հուլիսի 1
Ստեփանակերտ
ՀՕ-74-Ն

պաշտոնական

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հունիսի 27-ին
«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի մարտի 24-ի ՀՕ66 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 43-րդ հոդվածում`
1) 6-րդ մասում «(փայի)» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև
պարտապանին պատկանող պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի փայի
(փայերի)» բառերը.
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7-րդ մաս.
«7.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
քաղաքացիական
օրենսգրքով նախատեսված ֆոնդի (այսուհետ` ֆոնդ) կառավարման
պայմանագրի կողմ ֆոնդի կառավարչի համար ֆոնդի կառավարման հետ
կապված գործարքներով նրա ստանձնած պարտավորությունների մասով սույն
օրենքի իմաստով պարտապանի գույք է համարվում համապատասխան ֆոնդի
գույքը, բացառությամբ, եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքի կամ այլ օրենքի դրույթների համաձայն` այդպիսի
գործարքներով պարտավորությունները ենթակա են կատարման բացառապես
ֆոնդի կառավարչի` ֆոնդի միջոցներ չհանդիսացող գույքի հաշվին: Ընդ որում,
ֆոնդի կառավարման հետ կապված գործարքներով ֆոնդի կառավարչի
ստանձնած պարտավորությունների մարման համար ֆոնդի գույքի
անբավարարության դեպքում ֆոնդի կառավարչի` ֆոնդի միջոցներ
չհանդիսացող գույքի նկատմամբ բռնագանձում կարող է կատարվել միայն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով կամ
այլ օրենքներով նախատեսված դեպքերում:»:
Հոդված 2. Օրենքի 44-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6րդ մասով.
«6. Օրենքի հիման վրա ստեղծված և ֆոնդի կառավարչին
սեփականության իրավունքով պատկանող ֆոնդի միջոցների վրա արգելանք
կարող է դրվել ֆոնդի կառավարչի միայն այն պարտավորությունների համար,
որոնք ծագել են ֆոնդի կառավարման հետ կապված գործողություններից և
սահմանված են այդ օրենքով:»:
Հոդված 3. Օրենքի 46-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6րդ մասով.
«6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված ուսումնական ավանդներում առկա դրամական
միջոցները չեն կարող գրավադրվել, արգելադրվել (դրվել արգելանքի տակ),
բռնագանձվել ավանդատուի կամ հաշվետիրոջ պարտավորությունների դիմաց,

բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքի 905.1-ին հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:»:
Հոդված 4. Օրենքի 47.1-ին հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ
3-րդ մասով.
«3. Ֆոնդի մասնակից պարտապանի` ֆոնդի ակտիվներում ունեցած
բաժնի նկատմամբ բռնագանձում տարածվում է նրան պատկանող այդ ֆոնդի
(բացառությամբ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի) փայի (փայերի)
նկատմամբ բռնագանձում տարածելու միջոցով:»:
Հոդված
հոդվածով.

5.

Օրենքը

լրացնել

հետևյալ

բովանդակությամբ

47.2-րդ

«Հոդված 47.2. Օրենքի հիման վրա ստեղծված ֆոնդի միջոցների
նկատմամբ բռնագանձում տարածելու կարգը
Օրենքի հիման վրա ստեղծված և ֆոնդի կառավարչին սեփականության
իրավունքով պատկանող ֆոնդի միջոցների վրա բռնագանձում կարող է
տարածվել ֆոնդի կառավարչի միայն այն պարտավորությունների համար,
որոնք ծագել են ֆոնդի կառավարման հետ կապված գործողություններից և
սահմանված են այդ օրենքով:»:
Հոդված 6. Օրենքի 58-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«3. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կանոնները կիրառվում են
նաև պարտապանի կուտակային և կամավոր կուտակային կենսաթոշակների,
կրթաթոշակի, իսկ 1-2-րդ մասերով սահմանված կանոնները՝ մտավոր
սեփականության օբյեկտների օգտագործմամբ ստացված վարձատրությունների
վրա բռնագանձում տարածելիս:»:
Հոդված
հոդվածով.

7.

Օրենքը

լրացնել

հետևյալ

բովանդակությամբ

59.1-ին

«Հոդված 59.1. Կուտակային կենսաթոշակի վրա բռնագանձում տարածելը
1. Ֆիզիկական անձի կուտակային կենսաթոշակային ակտիվների վրա
(դրանց կուտակման ժամանակահատվածում) բռնագանձում չի կարող տարածվել մինչև նրա` օրենքով սահմանված կարգով կուտակային կենսաթոշակ
ստանալը:
2. Կուտակային կենսաթոշակների (ծրագրային վճարներ, անուիտետներ,
միանվագ վճարներ) վրա բռնագանձում կարող է տարածվել միայն ալիմենտ և
առողջությանը, ինչպես նաև կերակրողի մահվամբ պատճառված վնասների
հատուցման գումարները բռնագանձելիս:»:
Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

մտնում

պաշտոնական

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. հուլիսի 1
Ստեփանակերտ
ՀՕ-75-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հունիսի 27-ին

«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.
«Սնանկության
մասին»
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-29-Ն օրենքի (այսուհետ՝
Օրենք) 3-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ և 5-րդ
մասերով.
«4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված ֆոնդի կառավարման պայմանագրի կողմ համարվող և
այդ ֆոնդի միջոցների սեփականատեր չհամարվող ֆոնդի կառավարչի
համար ֆոնդի կառավարման հետ կապված գործարքներով նրա ստանձնած
պարտավորությունները
սույն
օրենքի
իմաստով
համարվում
են
պարտավորություն, եթե համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների` դրանք ենթակա են կատարման նրա
հաշվին: Ընդ որում, այն պարտավորությունները, որոնք ենթակա են
կատարման սույն մասով նախատեսված ֆոնդի կառավարչի հաշվին միայն
ֆոնդի ակտիվների անբավարարության դեպքում, այդ կառավարչի համար
սույն օրենքի իմաստով պարտավորություն են համարվում միայն ֆոնդի
ակտիվների չբավարարող մասով:
5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված ֆոնդի կառավարման պայմանագրի կողմ համարվող և
այդ ֆոնդի միջոցների սեփականատեր համարվող ֆոնդի կառավարիչը
համարվում է անվճարունակ նաև այն դեպքում, եթե իր կողմից կառավարվող
ֆոնդի (ֆոնդերի) ակտիվների հաշվին կատարման ոչ ենթակա պարտավորությունները գերազանցում են ֆոնդի կառավարչի այն ակտիվների արժեքը,
որոնք իր կողմից կառավարվող ֆոնդի ակտիվներ չեն:»:
Հոդված 2. Օրենքի 84-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3րդ մասով.
«3.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
քաղաքացիական
օրենսգրքով նախատեսված ֆոնդի մասնակից պարտապանի` ֆոնդի
ակտիվներում ունեցած բաժնի նկատմամբ արգելադրումն իրականացվում է
նրան պատկանող այդ ֆոնդի (բացառությամբ պարտադիր կենսաթոշակային
ֆոնդի) փայի (փայերի) նկատմամբ արգելադրում իրականացնելու միջոցով:»:
Հոդված 3. Օրենքի 88-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6րդ մասով.
«6.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
քաղաքացիական
օրենսգրքով նախատեսված ֆոնդի մասնակից պարտապանի` ֆոնդի ակտիվ-

ներում ունեցած բաժնի վաճառքն իրականացվում է նրան պատկանող այդ
ֆոնդի (բացառությամբ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի) փայը (փայերը)
օրենքով սահմանված կարգով օտարելու միջոցով:»:
Հոդված 4. Օրենքի 95-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ
3.1-ին մասով.
«3.1. Ֆոնդի կառավարչի լուծարման դեպքում նրա կողմից կառավարվող
և նրա սեփականությունը համարվող ֆոնդի (ֆոնդերի) ակտիվների հաշվին
բավարարվում են միայն տվյալ ֆոնդի կառավարման հետ կապված այն
պարտավորություններով պարտատերերի պահանջները, որոնք, օրենքի
համաձայն, ենթակա են կատարման ֆոնդի ակտիվների հաշվին: Ֆոնդի
մնացորդային ակտիվները օրենքով սահմանված կարգով փոխանցվում են այլ
ֆոնդի կառավարչի:»:
Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. հուլիսի 1
Ստեփանակերտ
ՀՕ-76-Ն

պաշտոնական

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հունիսի 27-ին
«ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ
(ՄԱՍՀԱՆՈՒՄՆԵՐԻ) ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության,
նորոգման
և
պահպանման
համար
կատարվող
հատկացումների
(մասհանումների) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999
թվականի փետրվարի 12-ի ՀՕ-52 օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի՝
1) «ա» ենթակետում «ծառայությունների մատուցումից» բառերից
հետո լրացնել «, բացառությամբ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային
տրանսպորտով ուղևորափոխադրումների ծառայությունների մատուցումից,»
բառերը.
2) «բ» ենթակետում «գործունեությունից» բառից հետո լրացնել «կամ
ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորափոխադրումների ծառայությունների մատուցումից» բառերը:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հուլիսի 1-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. հուլիսի 1
Ստեփանակերտ
ՀՕ-77-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հունիսի 27-ին
«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՎԱՎՈՐ
ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչումների
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի ապրիլի 29-ի
ՀՕ-17-Ն օրենքի 21-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 21. Պատվավոր կոչման համար պատվովճարը
1. «Ժողովրդական» և «Վաստակավոր» պատվավոր կոչումների համար
սահմանվում է ամենամսյա պատվովճար, որի տրման կարգը և չափը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:
2. «Վաստակավոր» պատվավոր կոչման արժանացած անձը պատվովճարի
իրավունք ունի, եթե թոշակառու է (չի զբաղեցնում պետական և համայնքային
պաշտոն կամ չի կատարում վճարովի այլ աշխատանք)»:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հուլիսի 1-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. հուլիսի 1
Ստեփանակերտ
ՀՕ-78-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
24 հունիսի 2019թ.

N 479-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և
ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի համայնքների
վարչական սահմաններից դուրս, շրջանի վարչական սահմաններում գտնվող
պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային նպատակային
նշանակության 4,17 հեկտար անտառը՝ համաձայն հավելվածի, փոխադրել
էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների
նպատակային նշանակության` էներգետիկայի օբյեկտների հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
24 հունիսի 2019թ.

N 480-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008
թվականի մարտի 4-ի N 176 և N 177 որոշումներով հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ճարտարի քաղաքային համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում` համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացու սեփականություն
հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,369
հեկտար պտղատու այգին փոխադրել բնակավայրերի նպատակային
նշանակության՝ բնակելի կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Ճարտարի համայնքի ղեկավարին՝ ապահովել հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստրային
արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային
նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր
է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
24 հունիսի 2019թ.

N 481-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 654 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Մարտունու շրջանի Սպիտակաշենի գյուղական
համայնքի հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն
հավելվածի, համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացու
սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և
այլ արտադրական նպատակային նշանակության 0,0168 հեկտար
գյուղատնտեսական
արտադրական
օբյեկտների
հողերը
փոխադրել
բնակավայրերի
նպատակային
նշանակության՝
հասարակական
կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Սպիտակաշենի համայնքի ղեկավարին՝ ապահովել
հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա
կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային
արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 հունիսի 2019թ.

N 487-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 638 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վերին Հոռաթաղի գյուղական
համայնքի հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն
հավելվածի, համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական
սեփականություն
հանդիսացող
գյուղատնտեսական
նպատակային
նշանակության 0,2 հեկտար արոտավայրը փոխադրել բնակավայրերի
նպատակային նշանակության՝ հասարակական կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 հունիսի 2019թ.

N 488-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի հուլիսի 31-ի N 377 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Առաջաձորի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն
հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 0,23 հեկտար
անտառը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝
հասարակական կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 հունիսի 2019թ.

N 491-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 21-Ի N 430-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012
թվականի հունիսի 21-ի «Կաշենի հանքավայրի շահագործմամբ պայմանավորված՝ գույքային որոշ հարաբերություններ կարգավորելու առանձնահատկությունների մասին» N 430-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ
փոփոխությունները և լրացումները.
1) 2-րդ կետի 1-ին ենթակետից հանել «(այսուհետ` օտարման գոտի)»
բառերը.
2) 2-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին ենթակետով.
«1.1) Կաշենի հանքավայրի շահագործման անընդհատությունն ապահովելու նպատակով հանքավայրի արտադրական կառույցների և տեղամասերին
հարող 617,53 հեկտար մակերեսով տարածքները` որպես օտարման գոտի
(այսուհետ` օտարման գոտի)` համաձայն N 1.1 հավելվածի.».
3) որոշումը լրացնել նոր՝ N 1.1 հավելվածով՝ համաձայն հավելվածի.
4) որոշման 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում «ներառված» բառից հետո
լրացնել «, ինչպես նաև 617,53 հեկտար մակերեսով» բառերը, իսկ «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմը» բառերը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարությունը» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 հունիսի 2019թ.

N 500-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ
մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության
Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով
սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին»
Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում
կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018
թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի
պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների և Արցախի
Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում
կատարելու մասին» N 1135-Ն որոշման N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի
ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի
մայիսի 10-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի հունիսի 28-ի N 500-Ն որոշման

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բյուջետային ծախսերի
գործառական դասակարգման
բաժինների, խմբերի և դասերի,
ֆինանսավորվող ծրագրերի և
վերջիններս իրականացնող
մարմինների անվանումները
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(հազ դրամ)

08
2

00
7

01

02

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ
ԿՐՈՆ
Մշակութային ծառայություններ
Հուշարձանների և մշակութային
արժեքների վերականգնում և
պահպանում
Պետական աջակցություն
«Պատմական միջավայրի
պահպանության պետական
ծառայություն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությանը
ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն
Հուշարձանների վերականգնման
և պահպանման ծախսեր
ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները՝
փակագծերում)
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 հունիսի 2019թ.

N 502-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 3րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով
սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N1 հավելվածի NN1, 3.3 և 3.5
աղյուսակներում կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների և Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում
վերաբաշխում կատարելու մասին» N 1135-Ն որոշման N 2 հավելվածի NN 1,
3.3 և 3.5 աղյուսակների ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ`
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի
հունիսի 10-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի հունիսի 28-ի N 502-Ն որոշման
Աղյուսակ N 1
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

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

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազար ՀՀ դրամ)

09
1
1
03
2
1
03

4
1
03

5
1
01

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Նախադպրոցական կրթություն
Նախադպրոցական կրթություն
Նախադպրոցական հիմնարկներ
ԱՀ կառավարություն
Տարրական,հիմնական և միջնակարգ
ընդհանուր կրթություն
Տարրական,հիմնական և միջնակարգ
ընդհանուր կրթություն
Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների պետական հանրակրթական
ուսումնական հաստատությունների
տնօրենություններին
Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
Բարձրագույն կրթություն
Բարձրագույն մասնագիտական
կրթություն
«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կրթության
գծով ուսանողական նպաստների և
կրթաթոշակների տրամադրում
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարություն
Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն
Արտադպրոցական
դաստիարակություն
Պետական աջակցություն մանկապատանեկան ստեղծագործական
կենտրոններին
Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

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

Առաջին
կիսամյակ

Ինն
ամիս

Տարի

-

(1 589,6)
(1 589,6)
(1 589,6)
(1 589,6)

-

-

-

(30 220,0)

-

-

-

(30 220,0)

-

-

-

(30 220,0)
(30 220,0)
30 220,0

-

-

-

30 220,0

-

-

-

30 220,0

-

-

30 220,0

-

-

-

1 589,6

1 589,6

1 589,6

-

1 589,6

1 589,6

1 589,6

-

1 589,6

1 589,6

1 589,6

-

1 589,6

1 589,6

1 589,6

6
1
14

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ
ծառայություններ
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ
ծառայություններ
Կենտրոնացված կարգով կրթական և
մարզական հաստատությունների
համար գույքի ձեռքբերում և
տեղափոխում
Կենտրոնացված կարգով կրթական և
մարզական հաստատությունների
համար գույքի ձեռքբերում և
տեղափոխում

-

-

(1 589,6) (1 589,6)

-

-

(1 589,6) (1 589,6)

-

-

(1 589,6) (1 589,6)

-

-

(1 589,6) (1 589,6)

Աղյուսակ N 2
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ
ՄԱՍԻՆ»ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

09 2

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազար ՀՀ դրամ)

1

Ծրագրերի և կատարողների
անվանումները

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
«Քաշաթաղի շրջանի պետական
հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների
տնօրենություն» ՊՈԱԿ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին
Առաջին
Ինն
եռամՏարի
կիսամյակ
ամիս
սյակ
(30 220,0)
-

-

(30 220,0)
(30 220,0)

-

-

Աղյուսակ N 3
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.5 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.5 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Դաս

09

Խումբ

Բաժին

(հազար ՀՀ դրամ)

5

1

Ծրագրերի և կատարողների
անվանումները

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

Ստեփանակերտի
քաղաքապետարան

-

1 589,6

1 589,6

1 589,6

«Ստեփանակերտի
մանկապատանեկան
ստեղծագործական կենտրոն»
ՊՈԱԿ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

-

1 589,6
1 589,6

1 589,6
1 589,6

1 589,6
1 589,6

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 հունիսի 2019թ.

N 503-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
դեկտեմբերի 28-ի «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական
բյուջեի
կատարումն
ապահովող
միջոցառումների
և
Արցախի
Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում
կատարելու մասին» N 1135-Ն որոշման N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի
ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի
հունիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի հունիսի 28-ի N 503-Ն որոշման

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

Դաս

Խումբ

Բաժին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1
ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ.դրամ)
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Այլ բնագավառներ
Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ
Պատվիրակությունների
ընդունելություններ
ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի «Կառավարության գործերի
կառավարչություն» առանձնացված ստորաբաժանում
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)
Նյութական ռեսուրսների ԱՀ
պետական պահուստի
ձևավորում և պահպանում
ԱՀ արտակարգ իրավիճակների
պետական ծառայություն
Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և կոմունալ տնտեսության
գծով ԱՀ շրջանների կարողությունների զարգացման ծախսեր
Շուշիի շրջանի վարչակազմ
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ
ԿՐՈՆ
Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ
Հեռուստառադիոհաղորդումներ
Հեռուստատեսային և ռադիո
ծառայություններ
ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ
ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
Պետական բյուջեի և համայնք-

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

-

(37 000,0)
30 000,0

2 400,0
-

-

-

30 000,0

-

-

-

30 000,0

-

-

-

30 000,0

-

-

-

(67 000,0)

2 400,0

-

-

(67 000,0)

2 400,0

-

-

(75 000,0)

-

-

-

(75 000,0)

-

-

-

8 000,0
8 000,0

2 400,0
2 400,0

-

-

2 800,0

2 800,0

-

2 800,0

2 800,0

-

2 800,0

2 800,0

-

-

2 800,0

2 800,0

-

-

2 800,0

2 800,0

-

-

34 200,0
120 000,0

(5 200,0)
50 000,0

-

1
01

2
1
05

07

ների պահուստային ֆոնդեր
Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ
Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ
ԱՀ կառավարություն
Այլ ծախսեր
Այլ ծրագրեր
Տոնական օրերի
միջոցառումներ
ԱՀ կառավարություն
Նախորդ տարիներից
առաջացած պարտքերի մարում
ԱՀ կառավարություն

-

120 000,0

50 000,0

-

-

120 000,0
120 000,0
(85 800,0)
(85 800,0)

50 000,0
50 000,0
(55 200,0)
(55 200,0)

-

-

(40 800,0)
(40 800,0)

(25 200,0)
(25 200,0)

-

-

(45 000,0)
(45 000,0)

(30 000,0)
(30 000,0)

-

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/2824/02/18
Նախագահող դատավոր`
Դատավորներ`

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/2824/02/18

Կ. Սաղյան
Մ. Ավանեսյան
Ռ. Ջհանգիրյան

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

21-ին հունիսի 2019թ.

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

(այսուհետ`

Ն. Նարիմանյանի,
Հ. Աբրահամյանի,
Գ. Գրիգորյանի
Հ. Խաչատրյանի,
Կ. Ղարայանի,

դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով ըստ հայցի Արցախի
Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի
ընդդեմ Գենադիկ Կիմայի Անդրյանի՝ գումար գանձելու պահանջի վերաբերյալ
ԸԻԴ/2824/02/18 քաղաքացիական գործով Արցախի Հանրապետության
վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի ապրիլի 26-ի որոշման դեմ Արցախի
Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի
գործադիր տնօրեն Տ. Ծատրյանի բերած վճռաբեկ բողոքը,
ՊԱՐԶԵՑ
1. Գործի դատավարական նախապատմությունը.
Արցախի Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության
հիմնադրամը (այսուհետ, նաև՝ Հայցվոր) 2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ին
հայցադիմում է ներկայացրել Արցախի Հանրապետության ընդհանուր
իրավասության առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ, նաև՝ Առաջին
ատյանի դատարան) ընդդեմ Գենադիկ Կիմայի Անդրյանի (այսուհետ, նաև՝
Պատասխանող)՝ 133.919,1 (հարյուր երեսուներեք հազար ինը հարյուր
տասնինն ամբողջ մեկ տասնորդական) ՀՀ դրամ՝ որպես պայմանագրից
առաջացած պարտավորության գումար, ինչպես նաև 2018 թվականի
նոյեմբերի 28-ից մինչև պարտավորության դադարման օրը պայմանագրով
նախատեսված տույժը գանձելու մասին պահանջով:

Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ի
որոշմամբ հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ, հարուցվել ԸԻԴ/2824/02/18
քաղաքացիական գործը և այն նշանակվել քննության:
Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի փետրվարի 25-ի վճռով
հայցը բավարարվել է մասնակիորեն. Պատասխանողից հօգուտ Հայցվորի
բռնագանձվել է 130.500 (հարյուր երեսուն հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ՝
որպես փոխառության գումար:
Առաջին ատյանի դատարանի վերոնշյալ վճռի դեմ 2019 թվականի
ապրիլի 01-ին վերաքննիչ բողոք է բերել Հայցվորը՝ վճիռը մասնակիորեն
բեկանելու և փոփոխելու՝ հայցն ամբողջությամբ բավարարելու մասին
պահանջով: Վերաքննիչ բողոքին կցվել է նաև միջնորդություն՝ օրենքով
սահմանված դատավարական ժամկետը բաց թողնելու պատճառները
հարգելի համարելու և այն վերականգնելու խնդրանքով:
Վերաքննիչ
բողոքը
և
քաղաքացիական
գործն
Արցախի
Հանրապետության
վերաքննիչ
դատարանի
(այսուհետ՝
Վերաքննիչ
դատարան) դատական կազմին են հանձնվել 2019 թվականի ապրիլի 04-ին:
Վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի ապրիլի 05-ի որոշմամբ
միջնորդությունը բավարարվել է, վերաքննիչ բողոքն ընդունվել վարույթ և
նշանակվել դատական քննության:
Վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի ապրիլի 26-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքը մերժվել է. Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի
փետրվարի 25-ի վճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ:
Նշված որոշման դեմ 2019 թվականի մայիսի 27-ին վճռաբեկ բողոք է
ներկայացրել Հայցվորի ներկայացուցիչ Տ. Ծատրյանը:
Գերագույն դատարանի 2019 թվականի հունիսի 11-ի որոշմամբ վճռաբեկ
բողոքն ընդունվել է վարույթ:
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:
2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը.
Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում`
ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.
Վերաքննիչ դատարանի որոշումը կայացվել է նյութական իրավունքի
նորմերի խախտմամբ, քանի որ դատարանի եզրահանգումները հակասում են
ԱՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 3-րդ, 345-րդ, 347-րդ, 447-րդ, 466-րդ, 468-րդ և
469-րդ հոդվածներին և առկա է օրենքի միատեսակ կիրառությունն
ապահովող դատական ակտի անհրաժեշտություն:
Բողոք բերած անձը նշված պնդումները պատճառաբանել է հետևյալ
փաստարկներով.
Հայցվորի և Պատասխանողի միջև կնքված համաձայնագիրն
ուղղակիորեն ոչ մի պայման չի պարունակում Պատասխանողի պարտավորությունները նորացնելու վերաբերյալ: Սխալ է Վերաքննիչ դատարանի այն
եզրահանգումը, թե համաձայնագրով սահմանվել է պարտավորության
կատարման այլ եղանակ՝ 1 տարվա ժամկետ, քանի որ պարտավորության
կատարման ժամկետը հանդիսանում է պարտավորության կատարման
պայման, այլ ոչ թե եղանակ:
Վերաքննիչ դատարանն իր եզրահանգումները հիմնավորում է
նույնանման
փաստական
հանգամանքներ
ունեցող
ԸԻԴ/2457/02/16

քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի 2017 թվականի հունիսի 13-ի
որոշմամբ, սակայն Գերագույն դատարանի վերոհիշյալ որոշմամբ
պայմանագրով սահմանված ժամկետի փոփոխությունը որպես պարտավորության կատարման եղանակի փոփոխություն արձանագրված չէ: Նշված
որոշմամբ պարտավորությունները համարվել են նորացված, քանի որ մի
քանի պայմանագրերից ծագած պարտավորությունները փոխարինվել են
/միացվել
են/
նույն
օրվա
դրությամբ
հաշվարկված
ընդհանուր
պարտավորությամբ:
Հայցվորի և Պատասխանողի միջև կնքված առուվաճառքի պայմանագրով
ի սկզբանե սահմանված է եղել, որ Պատասխանողի կողմից ստացված
ապրանքների դիմաց ենթակա վճարման գումարը կազմում է 130.500 ՀՀ դրամ,
որի վճարման համար սահմանված է եղել համապատասխան ժամկետ:
Կողմերի միջև կնքված համաձայնագրով երկարաձգվել է առուվաճառքի
պայմանագրով արդեն իսկ ծագած վճարման պարտավորության կատարման
ժամկետը, այլ ոչ թե սահմանվել է պարտավորության նոր առարկա:
Ըստ բողոքաբերի՝ նմանատիպ գործերով բազմաթիվ հայցեր են քննվել
Առաջին
ատյանի
դատարանում,
որոնք
բավարարվել
են,
իսկ
պարտավորությունների նորացման վերաբերյալ որևիցե մեկնաբանություն չի
եղել (օրինակ՝ ԸԻԴ/2958/02/18 և ԸԻԴ/0118/02/19 քաղաքացիական գործեր):
Նման սկզբունքով գործի քննությունը և նմանատիպ որոշման կայացումը,
ինչպես նաև դատարանի կողմից նույնանման գործերով իրար հակասող
վճիռների կայացումը շփոթմունք է առաջացնում պարտավորությունների
նորացման և պայմանագիրը փոփոխելու վերաբերյալ նորմերի, ինչպես նաև
գործարքների պայմանների մեկնաբանման հարցում:
Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է մասնակիորեն բեկանել և
փոփոխել Վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի ապրիլի 26-ի որոշումը և
հայցը բավարարել:
3.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող
փաստերը
1) Հայցվորի և Պատասխանողի միջև 10.05.2011թ. կնքվել է առուվաճառքի
թիվ EG-125/11 պայմանագիրը, համաձայն որի՝ Հայցվորը Պատասխանողին է
հանձնել 1 կգ-ի արժեքը՝ 1.450 ՀՀ դրամ, ընդհանուր՝ 130.500 ՀՀ դրամ
արժողության 90 կգ եգիպտացորենի սերմ, իսկ Պատասխանողը պարտավորվել է դրա դիմաց գումարը վճարել մինչև 01.10.2011թ. /գ.թ.7/:
2) Հայցվորի և Պատասխանողի միջև 31.03.2015թ. կնքված համաձայնագրով 31.03.2015թ. դրությամբ Պատասխանողի ունեցած պարտավորությունները Հայցվորի հանդեպ՝ ընղհանուր 130.500 ՀՀ դրամի չափով, երկարաձգվել
են 1 տարով /գ.թ. 10/:
3) 31.03.2015թ. համաձայնագրով սահմանված ժամկետում Պատասխանողը չի կատարել իր պարտավորությունը:
4) Հայցվորի կազմած տեղեկանքի համաձայն՝ 2018 թվականի նոյեմբերի
27-ի դրությամբ Հայցվորի հանդեպ Պատասխանողի մոտ առաջացել է
133.919,10 ՀՀ դրամի չափով պարտք, որից 130.500 ՀՀ դրամ՝ որպես
ժամկետանց գումարի մնացորդ, 3.419,10 ՀՀ դրամ՝ որպես ժամկետանց
գումարի վրա հաշվարկված տույժ /գ.թ. 13/:

5) Բողոքաբերը վիճարկել է Հայցվորի և Պատասխանողի միջև
10.05.2011թ. կնքված պայմանագիրը 31.03.2015թ. կնքված համաձայնագրով
նորացվելու և սկզբնական պարտավորությունները դադարելու մասին
ստորադաս դատարանների դիրքորոշումը:
4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն քաղաքացիական
գործով ներկայացված բողոքը վարույթ է ընդունվել ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետով
սահմանված հիմքով, այն է՝ բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ
Գերագույն դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ
օրենքի միատեսակ կիրառության համար և առերևույթ թույլ է տրվել
դատական սխալ, որը կարող էր ազդել գործի ելքի վրա:
Նշվածի առնչությամբ Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն
վճռաբեկ վարույթով պետք է իրավական գնահատական տալ Հայցվորի և
Պատասխանողի միջև առկա իրավահարաբերությունների բնույթին և, ըստ
այդմ, ամրագրելով դրանց նկատմամբ կիրառման ենթակա նյութական
իրավունքի
նորմերի
շրջանակը,
եզրահանգում
անել
ստորադաս
դատարանների դատական ակտերի հիմնավորվածության վերաբերյալ:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն`
քաղաքացիական օրենսդրությունը հիմնվում է իր կողմից կարգավորվող
հարաբերությունների մասնակիցների հավասարության, կամքի ինքնավարության և գույքային ինքնուրույնության, սեփականության անձեռնմխելիության,
պայմանագրի ազատության, մասնավոր գործերին որևէ մեկի կամայական
միջամտության անթույլատրելիության, քաղաքացիական իրավունքների
անարգել իրականացման անհրաժեշտության, խախտված իրավունքների
վերականգնման ապահովման, դրանց դատական պաշտպանության
սկզբունքների վրա: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի առաջին պարբերության
համաձայն` քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք քաղաքացիական
իրավունքները ձեռք են բերում ու իրականացնում իրենց կամքով և ի շահ
իրենց: Նրանք ազատ են պայմանագրի հիման վրա սահմանելու իրենց
իրավունքները
և
պարտականությունները,
որոշելու
պայմանագրի`
օրենսդրությանը չհակասող ցանկացած պայման:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի քաղաքացիական իրավունքների և
պարտականությունների ծագման հիմքերը սահմանող 10-րդ հոդվածը, ի թիվս
այլ հիմքերի, սահմանում է, որ քաղաքացիական իրավունքները և
պարտականությունները ծագում են օրենքով նախատեսված պայմանագրերից
և այլ գործարքներից, որոնք թեև օրենքով նախատեսված չեն, սակայն դրան
չեն հակասում:
Համաձայն ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 436-րդ հոդվածի 1-ին մասի`
պայմանագիր է համարվում երկու կամ մի քանի անձանց համաձայնությունը,
որն ուղղված է քաղաքացիական իրավունքներ և պարտականություններ
սահմանելուն, փոփոխելուն կամ դադարելուն:
Գերագույն
դատարանն
արձանագրում
է,
որ
Հայցվորի
ու
Պատասխանողի միջև 2011 թվականի մայիսի 10-ին կնքվել է թիվ EG-125/11
պայմանագիրը, համաձայն որի՝ Հայցվորը պարտավորվել է Պատասխանողին

հանձնել 90 կգ «ԵՍ էռնես» տեսակի եգիպտացորենի հիբրիդային սերմ, իսկ
Պատասխանողը պարտավորվել է ընդունել այդ սերմը և վճարել դրա դիմաց:
Պայմանագրով վճարման ենթակա գումարը սահմանվել է 130.500 (հարյուր
երեսուն հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, իսկ վճարման ժամկետը՝ մինչև 2011
թվականի հոկտեմբերի 01-ը: Ընդ որում, Պատասխանողի կողմից
պայմանագրով սահմանված ժամկետում վճարումը չկատարելու դեպքում
նախատեսվել է տույժերի հաշվարկ՝ յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա համար
վճարման ենթակա գումարի 0,25 տոկոսի չափով:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ նշված գործարքով կողմերը
ստանձնել են փոխադարձ պարտավորություններ, որոնց իրավական բնույթը
հնարավորություն է տալիս պնդել, որ կնքված է առուվաճառքի դասական
պայմանագիր, որի հասկացությունը տրված է ԼՂՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի 470-րդ հոդվածի 1-ին մասում, այն է` առուվաճառքի
պայմանագրով կողմերից մեկը (վաճառողը) պարտավորվում է մյուս կողմին
(գնորդին) որպես սեփականություն հանձնել (գույք) ապրանք, իսկ գնորդը
պարտավորվում է ընդունել այդ ապրանքը և դրա համար վճարել որոշակի
գումար (գինը):
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 347-րդ հոդվածի՝ պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ` պարտավորության պայմաններին,
օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան, իսկ
նման պայմանների ու պահանջների բացակայության դեպքում` գործարար
շրջանառության սովորույթներին կամ սովորաբար ներկայացվող այլ
պահանջներին համապատասխան:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Հայցվորը կատարել է
կնքված պայմանագրից բխող իր պարտավորությունը և Պատասխանողին է
հանձնել 90 կգ «ԵՍ էռնես» տեսակի եգիպտացորենի հիբրիդային սերմը: Ինչ
վերաբերում է Պատասխանողին, ապա վերջինս չի կատարել պայմանագրի
գինը վճարելու իր պարտավորությունը, ինչի արդյունքում վճարման ենթակա
պայմանագրի գնին ավելացել է նաև պայմանագրով նախատեսված տույժը,
որի հանրագումարը՝ 2015 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ կազմել է 130.500
+ 21.323,7 = 151.823,7 ՀՀ դրամ: Պատասխանողի կողմից տույժի գումարը
մարելուց հետո՝ 2015 թվականի մարտի 31-ին՝ Հայցվորի և Պատասխանողի
միջև կնքվել է «Պարտավորությունների կատարման ժամկետը երկարաձգելու
մասին» N 25/MT համաձայնագիրը, որով Պատասխանողի՝ համաձայնագրին
կից ներառված հավելվածում ընդգրկված 130.500 ՀՀ դրամ պարտավորության
կատարման
ժամկետը
երկարաձգվել
է
մեկ
տարի
ժամկետով՝
համաձայնագիրը կնքելու պահից սկսած:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ համաձայնագրին կից
ներկայացված հավելվածում ընդգրկված 130.500 ՀՀ դրամ վճարելու
Պատասխանողի պարտավորության ծագման հիմք է վկայակոչված 2011
թվականի մայիսի 10-ին կնքված պայմանագիրը: Այսինքն՝ համաձայնագրով
հետաձգվել է կողմերի միջև կնքված առուվաճառքի պայմանագրով պայմանագրի գինը վճարելու Պատասխանողի պարտավորության կատարման
ժամկետը:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ «Պարատավորությունների
կատարման ժամկետը երկարաձգելու մասին» համաձայնությունը ստորադաս
դատարանները դիտարկել են որպես առուվաճառքի (Առաջին ատյանի

դատարանի գնահատմամբ՝ խառը) պայմանագրի նորացում, իսկ բողոքաբերը՝
առուվաճառքի պայմանագրի փոփոխում:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 430-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի
համաձայն՝ պարտավորությունը դադարում է կողմերի միջև գոյություն
ունեցող սկզբնական պարտավորությունը նույն անձանց միջև մեկ այլ
պարտավորությամբ
փոխարինելու
մասին
համաձայնությամբ,
որը
նախատեսում է դրա այլ առարկա կամ կատարման այլ եղանակ /նորացում/:
Նորացումը դադարեցնում է սկզբնական պարտավորության հետ կապված
լրացուցիչ պարտավորությունները, եթե այլ բան նախատեսված չէ կողմերի
համաձայնությամբ:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 466-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
պայմանագրի փոփոխումը և լուծումը հնարավոր է կողմերի համաձայնությամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով: Իսկ ԼՂՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 468-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման համաձայնությունը կնքվում է այն
ձևով, ինչով պայմանագիրը, եթե այլ բան չի բխում օրենքից, այլ իրավական
ակտերից, պայմանագրից կամ գործարար շրջանառության սովորույթներից:
Իսկ նույն օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է, որ
պայմանագիրը փոփոխելիս կողմերի պարտավորությունները պահպանվում
են ըստ փոփոխված պայմանագրի:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ «Պայմանագրի մեկնաբանումը»
վերտառությամբ 447-րդ հոդվածի համաձայն՝ «1. Պայմանագրի պայմանները
մեկնաբանելիս դատարանը պետք է ելնի նրանում պարունակվող բառերի և
արտահայտությունների տառացի նշանակությունից: Պայմանագրի պայմանի
տառացի նշանակությունը պարզ չլինելու դեպքում այն սահմանվում է
պայմանագրի մյուս պայմանների և պայմանագրի ամբողջական իմաստի հետ
համադրելու միջոցով: 2. Եթե սույն հոդվածի 1-ին մասում պարունակվող
կանոնները հնարավորություն չեն տալիս որոշել պայմանագրի բովանդակությունը, ապա պետք է պարզվի կողմերի իրական ընդհանուր կամքը՝ հաշվի
առնելով պայմանագրի նպատակը: Ընդ որում, նկատի են առնվում բոլոր
համապատասխան հանգամանքները՝ ներառյալ պայմանագրին նախորդող
բանակցությունները և թղթակցությունը, կողմերի փոխադարձ հարաբերություններում հաստատված գործելակերպը, գործարար շրջանառության
սովորույթները, կողմերի հետագա վարքը:»:
Գերագույն
դատարանն
արձանագրում
է,
որ
«պայմանագրի
փոփոխություն» և «պայմանագրի նորացում» քաղաքացիաիրավական
հասկացությունների բովանդակության և դրանց տարանջատման վերաբերյալ
Գերագույն դատարանն արդեն իսկ հայտնել է իր դիրքորոշումը
ԸԻԴ/2457/02/16 քաղաքացիական գործով 2017 թվականի հունիսի 13-ի
որոշմամբ: Մասնավորապես, Գերագույն դատարանն ամրագրել է.
«...քաղաքացիական իրավահարաբերություններն այլ իրավահարաբերություններից տարբերվում են նախ և առաջ նրանով, որ (որպես կանոն)
կամային հարաբերություններ են: Այդ հարաբերությունների ձևավորման
համար առավել կարևոր է մասնակիցների ազատ կամահայտնությունը, և եթե
քաղաքացիական իրավահարաբերությունում իրավազոր կողմն իրավասու է
պարտավոր անձից պահանջել որոշակի վարքագծի դրսևորում, ապա միայն
նրանց միջև գոյություն ունեցող պայմանագրի ուժով կամ օրենքի պահանջով:

Քաղաքացիական իրավական պարտավորությունների կատարման
սկզբունքներից բխում է, որ կողմերի միջև կնքված պայմանագրերը պետք է
կատարվեն այն պայմաններով, որոնցով կնքվել են: Սակայն այս ընդհանուր
կանոնից նախատեսվում են բացառություններ այնպիսի իրավիճակների
համար, երբ առաջանում է կնքված պայմանագիրը փոփոխելու կամ լուծելու
անհրաժեշտություն կամ սկզբնական պարտավորությունը դադարում է
նորացմամբ:
Գերագույն դատարանը փաստում է, որ օրենսդիրը կողմերին իրավունք է
վերապահում փոխադարձ համաձայնությամբ փոփոխել պայմանագիրը
(քաղաքացիական օրենսգրքի 466-րդ հոդված), իսկ օրենսգրքի 468-րդ
հոդվածը սահմանում է, որ պայմանագրի փոփոխման (կամ լուծման)
համաձայնությունը կնքվում է այն ձևով, ինչ ձևով որ կնքվել է պայմանագիրը:
Պայմանագիրը փոփոխվելու դեպքում կողմերի պարտավորությունները
պահպանվում են ըստ փոփոխված պայմանագրի: Պայմանագրի փոփոխման
դեպքում թույլատրվում է միայն փոփոխել պայմանագրի կոնկրետ տարրերը,
այլ ոչ թե պարտավորության տեսակը: Այլ պարտավորության անցնելը
ենթադրում է սկզբնական պարտավորության նորացում:
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 430-րդ հոդվածը սահմանում է
«նորացում» հասկացության իրավական բնորոշումը և դիտում է նորացումն
որպես պարտավորության դադարման հիմքերից մեկը: Նորացման ժամանակ
պարտավորության սուբյեկտների կազմը պահպանվում է, սակայն սկզբնական պարտավորությունը դադարում է և դրա տեղը ծագում է նոր
պարտավորություն: Եթե խոսքը գնում է սկզբնական պարտավորության
առանձին տարրերի փոփոխման մասին (ինչը տեղի է ունենում պայմանագրի
փոփոխման դեպքում), ապա դա պարտավորության նորացում չէ:
Պետք է նկատի ունենալ, որ նորացման մասին համաձայնությունը
գործարք է, հետևաբար դրա նկատմամբ ամբողջ ծավալով կիրառվում են
գործարքի ձևին վերաբերող քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված
կանոնները: Նորացումը ենթադրում է, որ այն պարտավորությունը, որով
փոխարինվում է հինը, պետք է ունենա այլ առարկա կամ առարկան կարող է
չտարբերվել սկզբնական պարտավորության առարկայից, սակայն փոփոխվի
դրա կատարման եղանակը: Նորացումը ձևակերպվում է համաձայնության
ձևով, այլ ոչ թե նոր պայմանագիր կնքելով:
(…):
Այսպիսով,
Գերագույն
դատարանը,
ամփոփելով
վերոնշյալը,
արձանագրում
է,
որ
պարտավորության
նորացումը
կողմերի
համաձայնությամբ պարտավորությունը դադարեցնելու հատուկ տեսակ է:
Նորացման դեպքում կողմերի միջև գոյություն ունեցող սկզբնական
պարտավորությունը դադարում է նույն անձանց միջև մեկ այլ
պարտավորությամբ փոխարինվելու մասին համաձայնությամբ: Հետևաբար,
նորացման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում նոր պարտավորության
միջոցով նախկին պարտավորությունը դադարեցնելու ցանկությունը:»:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Վերաքննիչ դատարանն
իրավացիորեն վկայակոչելով նշված որոշումն ու դրանում արված
եզրահանգումները, անուշադրության է մատնել այն փաստը, որ Գերագույն
դատարանի կողմից «նորացում» է որակվել մի քանի պայմանագրերից ծագած
գումար վճարելու պարտապանի պարտավորությունները միացվելու և մեկ

միասնական՝ նոր (փոխառության) պարտավորությամբ փոխարինելու
արգասիք հանդիսացող համաձայնագիրը և Գերագույն դատարանն
արձանագրել է, որ նման պարագայում նախկին պայմանագրերը համարվում
են դադարած և արդեն իսկ գործում է նոր պայմանագիրը:
Նշվածներն արտածելով սույն քաղաքացիական գործի վրա, Գերագույն
դատարանն արձանագրում է, որ Հայցվորն ու Պատասխանողը գրավոր
գործարք կնքելու միջոցով կազմել են համաձայնագիր, որում, ըստ էության,
փոփոխության են ենթարկել առուվաճառքի պայմանագրից բխող գնորդի
պայմանագրի գինը վճարելու պարտավորության ժամկետը, այսինքն՝ սույն
քաղաքացիական գործով խոսք կարող է գնալ միայն ու միայն պայմանագրի
«փոփոխության», այլ ոչ թե նորացման մասին: Նշվածից բխում է, որ Հայցվորի
և Պատասխանողի միջև կնքված առուվաճառքի պայմանագիրը շարունակում
է գործել և, դրանով պայմանավորված, շարունակում է գործել նաև
պայմանագրի՝ սահմանված պարտավորությունը ժամանակին չկատարելու
համար տույժ հաշվարկելու դրույթը ևս: Վերջիններս, իրենց հերթին, սույն
քաղաքացիական գործով ճիշտ ելքով դատական ակտի կայացումը հնարավոր
են դարձնում միայն հայցն ամբողջությամբ բավարարելու շրջանակներում:
Նշվածների համատեքստում, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն
քաղաքացիական գործով խառը պայմանագրի և դրա «նորացման»
արդյունքում փոխառության առկայության վերաբերյալ եզրահանգումներ
կատարելով և հայցը մասնակի բավարարելով Առաջին ատյանի դատարանը
թույլ է տվել նյութական իրավունքի նորմերի (ԼՂՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի 466-րդ, 469-րդ, 470-րդ, 501-րդ, 502-րդ և 504-րդ հոդվածների
պահանջների չկիրառում և փոխառության իրավահարաբերությունները
կանոնակարգող և կիրառման ոչ ենթակա իրավանորմերի կիրառում)
խախտում: Իր հերթին, Վերաքննիչ դատարանն օրինական ուժի մեջ թողնելով
Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը, թույլ է տվել նույն խախտումները:
Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Գերագույն
դատարանը դիտում է բավարար` ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 240-րդ և 241-րդ հոդվածների ուժով Վերաքննիչ դատարանի
որոշումը մասնակիորեն բեկանելու և փոփոխելու համարֈ
Միաժամանակ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն գործով
անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված` ստորադաս
դատարանի դատական ակտը մասնակիորեն բեկանելու և փոփոխելու (այն է՝
հայցադիմումն ամբողջությամբ բավարարելու՝ 3.419,1 (երեք հազար չորս
հարյուր տասնինն ամբողջ մեկ տասնորդական) ՀՀ դրամ՝ որպես ժամկետանց
մայր գումարի վրա հաշվարկված և կողմերի միջև կնքված պայմանագրով
նախատեսված տույժը՝ սկսած 2018 թվականի նոյեմբերի 28-ից մինչև
պարտավորության դադարման օրը նույնպես բռնագանձելու) Գերագույն
դատարանի լիազորությունը հետևյալ հիմնավորմամբ.
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ` Կոնվենցիա) 6-րդ
հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի ողջամիտ ժամկետում իր գործի
քննության իրավունքֈ Սույն քաղաքացիական գործով վեճի լուծումն էական
նշանակություն ունի գործին մասնակցող անձանց համարֈ Գերագույն
դատարանը գտնում է, որ գործը ողջամիտ ժամկետում քննելը հանդիսանում է

Կոնվենցիայի
վերոգրյալ
հոդվածով
ամրագրված`
անձի
արդար
դատաքննության իրավունքի տարրֈ Հետևաբար գործի անհարկի ձգձգումները
վտանգ են պարունակում նշված իրավունքի խախտման տեսանկյունիցֈ Տվյալ
դեպքում Գերագույն դատարանի կողմից ստորադաս դատարանի դատական
ակտը փոփոխելը բխում է արդարադատության արդյունավետության
շահերից, քանի որ սույն գործով վերջնական դատական ակտ կայացնելու
համար նոր հանգամանք հաստատելու անհրաժեշտությունը բացակայում էֈ
Դատական ակտը փոփոխելիս Գերագույն դատարանը հիմք է ընդունում
սույն որոշման պատճառաբանությունները, ինչպես նաև գործի նոր քննության
անհրաժեշտության բացակայությունըֈ
Քննարկելով դատական ծախսերի բաշխման հարցը, Գերագույն
դատարանը գտնում է, որ այն պետք է համարել լուծված:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով և 256-րդ
հոդվածի 1-ին մասով` Գերագույն դատարանը.
ՈՐՈՇԵՑ
1. Արցախի Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության
աջակցության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Տ.Ծատրյանի բերած վճռաբեկ
բողոքը բավարարել: Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության
առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի փետրվարի 25-ի վճիռն
օրինական ուժի մեջ թողնելու վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի ապրիլի 26-ի որոշումը մասնակիորեն
բեկանել և փոփոխել՝
Արցախի Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության
հիմնադրամի հայցը բավարարել ամբողջությամբ.
Գենադիկ Կիմայի Անդրյանից հօգուտ Արցախի Հանրապետության գյուղի
և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի բռնագանձել նաև 3.419,1
(երեք հազար չորս հարյուր տասնինն ամբողջ մեկ տասնորդական) ՀՀ դրամ՝
որպես ժամկետանց մայր գումարի վրա հաշվարկված տույժ:
Գենադիկ Կիմայի Անդրյանից հօգուտ Արցախի Հանրապետության գյուղի
և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի բռնագանձել կողմերի
միջև կնքված պայմանագրով նախատեսված տույժը՝ սկսած 2018 թվականի
նոյեմբերի 28-ից մինչև պարտավորության դադարման օրը:
Որոշումը մնացած մասով թողնել անփոփոխ:
2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝

ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն

Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ
Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Հ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1603/02/18
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1603/02/18
Նախագահող դատավոր`
Դատավորներ`

Լ. Ավանեսյան
Մ. Ավանեսյան
Կ. Սաղյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ք.Ստեփանակերտ

25-ին հունիսի 2019թ.

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

(այսուհետ`

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

դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի Կարո Արտաշեսի
Հակոբյանի ընդդեմ Հարություն Արմիկի Գասպարյանի, Ստեփանակերտի
քաղաքային համայնքի և Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի՝
հողամասի նկատմամբ ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը
ճանաչելու, Ստեփանակերտի քաղաքապետի որոշումը, հողամասի կառուցապատման պայմանագիրն ու դրա հիման վրա կատարված պետական
գրանցումն անվավեր ճանաչելու պահանջների մասին քաղաքացիական
գործով Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի
ապրիլի 5-ի որոշման դեմ հայցվոր Կ. Հակոբյանի ներկայացուցիչ Վլադիմիր
Հայրապետյանի վճռաբեկ բողոքը,
ՊԱՐԶԵՑ
1.Գործի դատավարական նախապատմությունը
2018 թվականի հունիսի 28-ին Կարո Արտաշեսի Հակոբյանն իր
ներկայացուցիչ Վլադիմիր Հայրապետյանի միջոցով ընդդեմ Հարություն
Արմիկի Գասպարյանի, Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի և Արցախի
Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների

նախարարության աշխատակազմի հայցադիմում է ներկայացրել ԱՀ
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան /այսուհետ՝ Առաջին
ատյանի դատարան/՝ խնդրելով 18.10.2017թ. դրությամբ ճանաչել իր
նախապատվության իրավունքը Ստեփանակերտ քաղաքի Հեքիմյան 1/69
հասցեով 24 քառ. մետր մակերեսով հողամասի նկատմամբ և այդ հիմքի վրա
անվավեր ճանաչել Ստեփանակերտի քաղաքապետի 2017 թվականի
հոկտեմբերի 18-ի թիվ 1984Ա որոշումը, որոշման հիման վրա Ստեփանակերտի քաղաքապետի և Հարություն Գասպարյանի միջև կնքված հողամասի
կառուցապատման իրավունքի տրամադրման մասին թիվ 99 առ 15.11.2017թ.
պայմանագիրը և պայմանագրի հիման վրա կատարված պետական
գրանցումը:
Առաջին ատյանի դատարանի /դատավոր՝ Կ. Մելքումյան/ 2018 թվականի
հունիսի 29-ի որոշմամբ հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և հարուցվել
քաղաքացիական գործ:
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի օգոստոսի 1-ի որոշմամբ
մերժվել է վիճելի հողամասի նկատմամբ որոշակի քանդման և շինարարական
աշխատանքներ կատարելն արգելելու վերաբերյալ հայցի ապահովման միջոց
կիրառելու մասին հայցվորի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Հայրապետյանի
միջնորդությունը:
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի օգոստոսի 13-ի որոշմամբ
սույն գործով հրավիրվել է նախնական դատական նիստ, իսկ 2018 թվականի
հոկտեմբերի 17-ի որոշմամբ գործը նշանակվել է դատական քննության:
Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի փետրվարի 5-ի վճռով
հայցը մերժվել է:
Նշված վճռի դեմ 2019 թվականի մարտի 5-ին վերաքննիչ բողոք է բերել
հայցվորի ներկայացուցիչ Վ. Հայրապետյանը:
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի /այսուհետ՝ Վերաքննիչ դատարան/ 2019
թվականի ապրիլի 5-ի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը մերժվել է և Առաջին
ատյանի դատարանի 2018 թվականի փետրվարի 5-ի վճիռը թողնվել
օրինական ուժի մեջ:
Նշված որոշման դեմ 2019 թվականի մայիսի 6-ին հայցվոր Կարո
Հակոբյանի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Ադվերիկի Հայրապետյանը բերել է
վճռաբեկ բողոք:
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:
2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում՝
ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.
Վերաքննիչ դատարանն առերևույթ խախտել է ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 43-րդ, 44-րդ, 47-րդ և 49-րդ հոդվածների
պահանջները, չի կիրառել և սխալ է մեկնաբանել ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 72րդ հոդվածը, ինչն ազդել է գործի ճիշտ հանգուցալուծման վրա և հանգեցրել
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 121-122-րդ հոդվածներից
չբխող դատական ակտի կայացմանը:
Նշված պնդումը բողոքաբերը հիմնավորել է հետևյալ փաստարկներով.

Ըստ բողոքի՝ Առաջին ատյանի դատարանը հայցը մերժել է այլ
հիմնավորմամբ, իսկ Վերաքննիչ դատարանն էլ բողոքն է մերժել մեկ այլ
հիմնավորմամբ:
Վերաքննիչ դատարանն արձանագրել է, թե իբր համայնքը պարտավոր չէ
պահանջել հողամասը որևէ քաղաքացու կողմից օգտագործելու մասին
ապացույց՝ հողային բնագավառում լիազորություններն իրականացնելիս,
սակայն պետք է նշել, որ սա այն դեպքը չէ, քանի որ նույն համայնքում առկա է
ավելի վաղ նույն հողամասի վերաբերյալ ներկայացված մեկ այլ դիմում, որին
դեռ պատասխան չի տրվել՝ խնդրանքի բավարարման կամ մերժման մասին՝
բարեկարգման աշխատանքներից հետո խնդրանքին անդրադառնալու
հիմնավորմամբ:
Բողոքաբերի կարծիքով՝ Վերաքննիչ դատարանը որոշումը ծանրաբեռնել
է համայնքի ղեկավարի լիազորությունները կանոնակարգող իրավական ակտերի
շարադրանքով,
իրավահարաբերությունը
կարգավորող
այդ
իրավանորմերի շարադրանքով, սակայն այդպես էլ չի պարզել, թե ինչու մեկ
անձի դիմումի հիման վրա հողամասը չի հատկացվում, սակայն մեկ այլ անձի
դիմումն անհապաղ բավարարվում է: Վերաքննիչ դատարանը չի արձանագրել
նաև այն, որ եթե անգամ համայնքն իրավունք ունի 30 քառ. մետրը չգերազանցող չափով հողամասն առանց մրցույթի տնօրինել, ապա նույն հողամասի
վերաբերյալ երկու և ավելի դիմումների առկայության պարագայում
պարտավոր է եղել անձանց միջև տարբերություն չդնել և հողամասը
հատկացնել մրցույթով:
Բողոքաբերի կարծիքով՝ պատշաճ գնահատական տրված չէ նաև
համայնքի ղեկավարի լիազորություններին այն մասով, որ նույն հողամասի
նկատմամբ երկու և ավելի պահանջի դեպքում հողամասն աճուրդով պետք է
իրացվեր, անկախ կառավարության որոշմամբ սահմանված մինչև 30 քառ.
մետր մակերեսի առկայությունից: Տվյալ դեպքում, եթե կառավարության
որոշմամբ նախատեսված է, որ առանց մրցույթի մինչև 30 քառ. մետր
մակերեսով հողամասերն իրավասու է տրամադրել քաղաքապետարանը, դա
չի նշանակում, որ քաղաքապետարանը կարող է իր հայեցողությամբ
հողամաս տրամադրել անձի, ով չունի որևէ իրավունք հողամասի նկատմամբ,
այլ պետք է հաշվի առնվեր այն, որ օրենքով, մասնավորապես, ԼՂՀ հողային
օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի ուժով պետք է հայցվորի նախապատվության
իրավունքը հաշվի առնվեր և հողամասը տրամադրվեր հայցվորին: Ու քանի
դեռ անվիճելի փաստ է այն, որ հայցվորը 1990 թվականից առանց
իրավաբանական ձևակերպման օգտագործում էր հողամասը և ավելի քան
տասը տարի տիրապետելու փաստն անառարկելի էր, ուստի և նշված
իրավանորմի ուժով հողամասը պետք է հատկացվեր օգտագործման
իրավունքով և կառուցապատման իրավունքը տրամադրվեր հայցվորին, այլ ոչ
թե Հ. Գասպարյանին: Համայնքի կողմից նշված պահանջը չկատարելն
անվերապահորեն հանգեցնում է որոշման անվավերությանը:
Բողոքաբերը գտնում է նաև, որ Վերաքննիչ դատարանի հետևությունները
չեն բխում գործի նյութերից, քանի որ հայցվորի 2010թ. դիմումի դարձերեսին
առկա է հողամասի տեղակայման նշումը, առկա է պատասխանող կողմի
առարկությունն այն մասին, որ այդ հողամասում այլ անձը «նաստիլներ» է
պահել, ինչը հայցվորի թույլտվությամբ է եղել, ուստի հաստատված է, որ
հայցվորի պահանջը վերաբերում է նույն հողամասին:

Վերաքննիչ դատարանը նշել է, որ հայցվորը չունի իրավական
շահագրգռվածություն, դատարանին չի ներկայացրել համայնքի որոշում կամ
օրինական ուժի մեջ մտած որևէ դատական ակտ՝ վիճելի հողամասի
նկատմամբ օգտագործման իրավունքով ձեռք բերելու վաղեմության
իրավունքի տրամադրված լինելու մասին, մինչդեռ պետք է փաստել, որ եթե
նման որոշում կամ դատական ակտ առկա լիներ, ինչու պետք է հայցվորը
վերստին դիմեր դատարան: Դա դատարանի առերևույթ սխալ եզրահանգումն
է: Վերաքննիչ դատարանը նշել է նաև, որ եթե նույնիսկ հայցվորն օգտագործել
է այդ հողամասը, ապա 2017 թվականի հոկտեմբերի 18-ին անընդմեջությունն
ընդհատվել է, ինչը հայցը մերժելու հիմք է: Մինչդեռ անտեսվել է այն
հանգամանքը, որ պահանջը վերաբերում էր այդ օրվա դրությամբ իրավունքը
ճանաչելուն: Այսինքն՝ դատարանները հայցի հիմքերի և հիմնավորումների
սահմաններում պետք է քննեին քաղաքացիական գործը, այլ ոչ թե փաստեին,
թե այլ անձի հողամասը հատկացված լինելը հիմք է հայցի մերժման մասին
վճիռ կայացնելու համար:
Մեջբերելով ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի, 48.1-ին հոդվածի
1-ին, 6-րդ, 7-րդ մասերի, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
2-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 49-րդ, 113-րդ, 121-րդ, 121.1-ին հոդվածների, ԼՂՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի բովանդակությունը՝
բողոքաբերը եզրակացրել է, որ վիճարկվող դատական ակտը հիմնավորված և
պատճառաբանված չէ, ապացույցները սխալ են գնահատված և գործով սխալ
են
կիրառված
իրավական
նորմերը,
չեն
պահպանվել
անձանց
հավասարության և մրցակցության սկզբունքները: Հ. Գասպարյանին
կառուցապատման իրավունքով հողամաս հատկացնելով խախտվել են
հայցվորի օրինական ակնկալիքները նշված հողամասի նկատմամբ:
Խախտվել են նաև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» ԼՂՀ օրենքի 53-րդ հոդվածի պահանջները:
Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը բողոքաբերը հիմնավորել է ԼՂՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի
1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված հիմքերի առկայությամբ, այսինքն՝
բողոքում բարձրացված հարցերի վերաբերյալ Գերագույն դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության
համար և ստորադաս դատարանների կողմից առերևույթ թույլ են տրվել
դատական սխալներ:
Նշված պնդումը բողոքաբերը հիմնավորել է նրանով, որ գտնում է, որ
հայցն իր հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում չքննելը,
ապացույցները սխալ գնահատելը հանգեցրել են նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի էական խախտումների, քանի որ նույն հողամասի
մասով առկա վեճի պայմաններում կասկածի տակ դնելն այն փաստը, որ ինքը
2010թ. նույն հողամասի մասին չի դիմել, կամ արդեն իսկ հողամասը
հատկացված լինելը հիմք է հայցի մերժման մասին վճիռ կայացնելու համար,
անհիմն է, ելնելով նրանից, որ հայցվորը պահանջել է ճանաչել իր իրավունքը՝
նախքան հատկացումը եղած դրությամբ:
Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է վճռաբեկ բողոքն ընդունել
վարույթ,
բողոքարկվող
մասով
բեկանել
Վերաքննիչ
դատարանի
ԸԻԴ/1603/02/18 առ 05.04.2019թ. որոշումը և այն փոփոխել, կայացնել

դատական ակտ՝ ներկայացված հայցերն ամբողջությամբ բավարարելու կամ
գործն Առաջին ատյանի դատարան նոր քննության ուղարկելու մասին:
3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը
Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն
հետևյալ փաստերը.
1. Հայցվոր Կ.Հակոբյանը 2010 թվականի սեպտեմբերի 22-ին դիմել է
Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ խնդրելով
Ստեփանակերտ քաղաքի
Հեքիմյան փողոցի համար 1 շենքի մոտակայքից իրեն հողատարածք
հատկացնել՝ ավտոտնակ կառուցելու համար /գործ թերթ 20/: Դիմումին կցել է
երկու հարևանի կողմից ստորագրված ակտն այն մասին, որ նա 1990
թվականից Հեքիմյան փողոցի համար 1 հասցեում գտնվող հողամասը
փաստացի օգտագործում է /գ.թ.19/:
2. Ստեփանակերտի քաղաքապետի 2010 թվականի նոյեմբերի 25-ի
գրությամբ Կ.Հակոբյանը տեղեկացվել է, որ նշված շենքի շրջակայքում
ավտոտնակ կառուցելու հարցին կանդրադառնան տվյալ տարածքի
բարեկարգման աշխատանքներն ավարտելուց հետո /գ.թ.26/:
3. Պատասխանող Հ.Գասպարյանը 2017 թվականի հուլիսի 7-ին դիմել է
Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ խնդրելով շենքի մոտակայքից հատկացնել
հողատարածք՝ավտոտնակի կառուցման համար /գ.թ.34/:
4. Ստեփանակերտի քաղաքապետի 2017 թվականի հոկտեմբերի 18-ի
համար 1984Ա որոշմամբ Ստեփանակերտ քաղաքի Ալ.Հեքիմյան փողոցի
համար 1 շենքի շրջակայքում գտնվող 24.0 քառ.մետր մակերեսով հողամասն
ավտոտնակի
կառուցման
համար
կառուցապատման
իրավունքով
հատկացվել է պատասխանող Հ.Գասպարյանին: Հասցեն համարվել Ալ.
Հեքիմյան փողոց համար 1/69 /գ.թ.28/:
5. Հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման մասին
15.11.2017թ. համար 99 պայմանագրի համաձայն՝ Ստեփանակերտի
քաղաքային համայնքը պարտավորվել է կառուցապատման նպատակով
սահմանված վճարի դիմաց Հ.Գասպարյանին տրամադրել 24.0 քառ. մետր
մակերեսով հողամաս, որը գտնվում է ք.Ստեփանակերտ, Ալ.Հեքիմյան 1/69
հասցեում: Կառուցապատման իրավունքի ժամկետը սահմանվել է 2017
թվականի նոյեմբերի 15-ից մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ը /գ.թ.30/:
6. Պատասխանող Հ.Գասպարյանի կառուցապատման իրավունքը վերը
նշված հողամասի նկատմամբ ստացել է պետական գրանցում 2017 թվականի
դեկտեմբերի 6-ին՝ թիվ 01-001-0042-0183 կադաստրային ծածկագրի ներքո
/գ.թ.44/:
7. Առաջին ատյանի դատարանը, գտնելով, որ դատական նիստում
հարցաքննված վկաների ցուցմունքներով չի ապացուցվել մինչև հայցվող
ժամանակահատվածը պատասխանող Հ.Գասպարյանին տրամադրված
հողամասն անընդմեջ ու բացահայտ ավելի քան տասը տարի օգտվելու
փաստը, հայցը՝ հողամասի նկատմամբ ձեռքբերման նախապատվության
իրավունքը ճանաչելու մասով, մերժել է, չքննարկելով հայցվորի մյուս
պահանջները գտնելով, որ «սկզբնական հայցը չբավարարվելու հետևանքը
հանգեցնում է ածանցյալ պահանջների մերժմանը՝ լրացուցիչ հիմքեր
ածանցյալ պահանջները չբովանդակելու պատճառաբանությամբ»:

8. Վերաքննիչ դատարանը, փաստելով, որ հիմնական պահանջը
վերաբերում է վիճելի հողամասի նկատմամբ հայցվորի օգտագործման
իրավունքի ձեռքբերման վաղեմության իրավունքին՝ այն ժամանակահատվածի դրությամբ, երբ դեռևս նշված հողամասը կառուցապատման
իրավունքով չէր հատկացվել պատասխանող Հ.Գասպարյանին, առաջին
հերթին քննարկման առարկա է դարձրել հայցվորի՝ Առաջին ատյանի
դատարանի կողմից չքննված պահանջները՝ այն է՝ Ստեփանակերտի
քաղաքապետի 2017 թվականի հոկտեմբերի 18-ի 1984Ա որոշման
իրավաչափության հարցը և հանգել եզրակացության, որ այն իրավաչափ է:
4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը
վարույթ
ընդունելը
պայմանավորված
է
ԼՂՀ
քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքի առկայությամբ, այն է՝ բողոքում բարձրացված հարցի
վերաբերյալ Գերագույն դատարանի որոշումը կարող է էական
նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար, և գտնում
է, որ Գերագույն դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումները՝
ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի կիրառության, հայցի հիմքերի
սահմաններում գործի քննության, վարչական մարմնի հայեցողական
լիազորությունների կիրառման վերաբերյալ, կարևոր նշանակություն
կունենան նմանատիպ գործերով միասնական և կանխատեսելի դատական
պրակտիկա ձևավորելու համար:
Գերագույն դատարանը փաստում է նաև, որ առկա է ԼՂՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2րդ կետով նախատեսված վճռաբեկ բողոքը քննության ընդունելու հիմքը՝
դատական սխալը, որը կարող էր ազդել գործի ելքի վրա:
Գերագույն դատարանը, վճռաբեկ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների
սահմաններում վերանայելով Վերաքննիչ դատարանի բողոքարկված
որոշումը, գտնում է, որ բողոքը պետք է բավարարել մասնակիորեն.
Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանել և գործն ուղարկել Առաջին
ատյանի դատարան՝ նոր քննության՝ հետևյալ պատճառաբանությամբ.
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 61-րդ և 63-րդ հոդվածների 1-ին մասերի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և
ազատությունների արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունք,
յուրաքանչյուր ոք ունի անկախ և անաչառ դատարանի կողմից իր գործի
արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունք:
Գերագույն դատարանը փաստում է, որ վերաքննիչ դատարանի
դատական ակտն անփոփոխ, իսկ վճռաբեկ բողոքն առանց բավարարման է
թողնվում այն դեպքում, երբ նշված դատական ակտը օրինական,
հիմնավորված և պատճառաբանված է, իսկ վճռաբեկ բողոքում նշված
փաստարկներն էական չեն գործի համար, այսինքն՝ դատարանը ճիշտ է
մեկնաբանել և կիրառել նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերը:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 230-րդ հոդվածը
սահմանում է այն պահանջները, որոնք պետք է պահպանվեն Վերաքննիչ
դատարանի կողմից՝ վճռի դեմ բերված վերաքննիչ բողոքի քննության
արդյունքներով: Նույն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ վճռի դեմ բերված

վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքներով վերաքննիչ դատարանը
կայացնում է որոշում, որը պետք է բավարարի նույն օրենսգրքի 121.1-ին
հոդվածով սահմանված պահանջները, իսկ ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 3-րդ մասը պահանջում է, որ
դատարանի վճիռը լինի օրինական, հիմնավորված և պատճառաբանված:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 121.1-ին հոդվածի 1ին մասի համաձայն՝ առաջին ատյանի դատարանի վճիռն օրինական է, եթե
այն կայացվել է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, նույն
օրենսգրքի, այլ օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների պահպանմամբ, որոնց նորմերը կիրառելի են տվյալ գործը քննելիս: Առաջին ատյանի
դատարանի վճիռը պատճառաբանված է, եթե դրանում երևում են փաստերի
հաստատման, ապացույցների գնահատման և իրավունքի կիրառման
գործընթացի կապակցությամբ դատարանի դատողությունների ընթացքը և
դրանից բխող եզրահանգումները /ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 121.1-ին հոդվածի 3-րդ մաս/:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի
համաձայն՝ դատարանը գործը հարուցում է միայն հայցի կամ դիմումի հիման
վրա:
Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի կարգավորումների
համաձայն՝ որպես կանոն /որոշ բացառություններով/, դատարանը հայցային
գործը պարտավոր է քննել և լուծել ներկայացված, իսկ հայցը փոփոխելու
դեպքում՝ նաև փոփոխված հայցի առարկայի և հայցի հիմքի սահմաններում:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի՝ վճռի բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները սահմանող 123-րդ հոդվածի 4-րդ մասից
բխում է, որ վճռի պատճառաբանական մասը պետք է պարունակի
ապացուցման ենթակա փաստերը՝ ..., գ/ առաջին ատյանի դատարանի
եզրակացությունը ... տվյալ փաստի հաստատման կամ մերժման համար
գործին մասնակցող անձանց ներկայացրած յուրաքանչյուր ապացույցը՝ նույն
օրենսգրքի 47-րդ և 49-րդ հոդվածներին համապատասխան:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ապացուցման և
ապացույցների ինստիտուտները կարգավորվում են ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 43-63-րդ հոդվածներով:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն` գործով ապացույցներ են նույն օրենսգրքով նախատեսված
կարգով ձեռք բերված տեղեկությունները, որոնց հիման վրա դատարանը
պարզում է գործին մասնակցող անձանց պահանջները և առարկությունները
հիմնավորող, ինչպես նաև վեճի լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ
հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունըֈ
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 1-ին
և 2-րդ մասերի համաձայն՝ գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պետք է
ապացուցի իր վկայակոչած փաստերը: Գործի լուծման համար էական
նշանակություն ունեցող ապացուցման ենթակա փաստերը որոշում է
դատարանը՝ գործին մասնակցող անձանց պահանջների և առարկությունների
հիման վրա:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի
համաձայն՝ «1.Դատարանը յուրաքանչյուր ապացույց գնահատում է գործում
եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտու-

թյան վրա հիմնված ներքին համոզմամբ: 2. Դատարանի համար որևէ
ապացույց նախապես հաստատվածի ուժ չունի, բացառությամբ սույն
օրենսգրքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի:»:
Վերը նշված իրավական նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ
դատարանի առջև բոլոր դեպքերում խնդիր է դրված առավելագույնս պարզել
գործի իրական հանգամանքները, կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, փաստերի և իրավունքների՝ իրականությանը համընկնելը և
կայացնել դատարանում պարզված հանգամանքներին համապատասխան
դատական ակտ: Գերագույն դատարանը փաստում է, որ այդ խնդիրը լուծելու
համար դատարանները պետք է անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծեն գործի
հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտության համար,
որպեսզի ապահովվի, պաշտպանվի քաղաքացիների, իրավաբանական
անձանց, պետության իրավունքները և ազատությունները: Գերագույն
դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ դատարանները պետք է նկատի
ունենան, որ յուրաքանչյուր գործ իր բնույթով, փաստական հանգամանքներով
եզակի է, հետևաբար դատարանի պարտականությունների մեջ է մտնում
որոշելը, թե տվյալ գործով ինչ օրենքներ և այլ իրավական ակտեր են ենթակա
կիրառման և ինչպես պետք է դրանք կիրառվեն: Գերագույն դատարանն
արձանագրում է, որ վերը նշվածի առումով էական է գործին մասնակցող
կողմերի ներկայացրած ապացույցների համակցությունը:
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ Առաջին
ատյանի դատարանը, հայցադիմումն ընդունելով վարույթ, առաջին հերթին
պետք է պարզի, թե որոնք են հայցի առարկան և հիմքերը, ներկայացված
հայցապահանջների բնույթը, որպեսզի ապահովի մեկ գործի սահմաններում
վեճի արդար և արդյունավետ քննությունը և որոշում կայացվի բոլոր
պահանջների վերաբերյալ /լինի դա հայցվորի օգտին, թե հակառակը/:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ հայցի հիմքը, որպես հայցի
բովանդակության տարր, հայցը բնութագրում է այն տեսանկյունից, թե ինչ
իրավաբանական փաստերի հիման վրա է հայցվորը խնդրում պաշտպանել իր
նյութաիրավական պահանջը: Այդ իրավաբանական փաստերն էլ հենց
հանդիսանում են հայցի հիմքը: Դատարանը կաշկանդված չէ հայցվորի
հայտարարած փաստերի իրավական որակմամբ և պարտավոր է իրավական
գնահատական տալ, իրավաբանորեն որակել հենց հայցվորի ցույց տված
իրավաբանական փաստերը: Ընդ որում, ի տարբերություն հայցի հիմքի
իրավաբանական փաստերի, հայցի իրավական հիմնավորումը հայցվորի
կողմից կարող է փոփոխվել
վարույթի բոլոր փուլերում, այդ թվում՝
դատաքննության ժամանակ, ինչպես նաև վերաքննիչ և վճռաբեկ վերանայման
ընթացքում: Քաղաքացիական գործի քննության և լուծման համար
անհրաժեշտ իրավական նորմերը որոշելը և կիրառելը դատարանի
պարտականությունն է: Դատարանը բոլոր դեպքերում դատական քննության
ենթակա վիճելի իրավահարաբերությունը կարգավորող նորմերը ընտրում և
կիրառում է՝ ելնելով հայցի հիմքում ընկած իրավաբանական փաստերից, այլ
ոչ թե հայցվորի վկայակոչած իրավական նորմերից /որոնք կարող են նույնիսկ
ոչ ճիշտ վկայակոչված լինել/:
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Դոդովն ընդդեմ
Բուլղարիայի գործով իր 17.01.2008թ. վճռում նշել է, որ «քաղաքացիական
դատավարությունում ձևավորված պրակտիկայի համաձայն՝ դատարանները

քննության են առնում և որոշում իրենց ներկայացված հայցերի իրավական
բնութագիրը՝ առանց հաշվի առնելու հայցվորի առաջարկած իրավական
բնութագիրը: Հայցվորը պետք է ներկայացնի վիճելի հարցը՝ հստակեցնելով
փաստերը և իր հայցապահանջը, սակայն նա չի կրում որևէ
պարտականություն՝ հստակեցնելու դրա բնութագիրն իրավունքում: Եթե
նույնիսկ հայցվորը նշում է իր հայցի իրավական բնութագիրը, դատարանը
կաշկանդված չէ դրանով: Դատարանը պետք է տա իր ինքնուրույն
գնահատականը»:
Ինչպես հետևում է սույն գործի նյութերից՝ հայցվոր Կ.Հակոբյանը
ներկայացրել է չորս պահանջ՝ վիճելի հողամասի նկատմամբ 18.10.2017թ.
դրությամբ
ունեցած
նախապատվության
իրավունքը
ճանաչելու,
Ստեփանակերտի քաղաքապետի՝ Հ.Գասպարյանին կառուցապատման
իրավունքով հողամաս հատկացնելու մասին 18.10.2017թ. որոշումը, որոշման
հիման վրա Ստեփանակերտի քաղաքապետի և Հարություն Գասպարյանի
միջև կնքված ՝ հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման
մասին 15.11.2017թ. թիվ 99 պայմանագիրը և պայմանագրի հիման վրա
կատարված պետական գրանցումն անվավեր ճանաչելու մասին: Ընդ որում,
հայցադիմումում նշվում են և´ հողամասը նախապատվության իրավունքով
տրամադրելու, և´ նույն հողամասի վերաբերյալ
Ստեփանակերտի
քաղաքապետին նախկինում դիմում ներկայացրած լինելու մասին: Մինչդեռ,
Առաջին ատյանի դատարանը, գործով բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ
քննություն չկատարելով, առաջին պահանջով գործին մասնակցող անձանց
ներկայացրած
յուրաքանչյուր
ապացույցն
առանձին
չգնահատելով,
բավարարվելով վերացական՝ «վկաների ցուցմունքներ» արտահայտությամբ,
ընդհանրապես չի քննել հայցվորի մյուս պահանջները, իսկ Վերաքննիչ
դատարանը քննել է Առաջին ատյանի դատարանի չքննված պահանջները,
որևէ գնահատական չի տվել վերաքննիչ բողոքին կից ներկայացված
«Վկայություն» վերտառությամբ փաստաթղթին և ավելին՝ տվել նյութական և
դատավարական նորմերի ոչ ճիշտ մեկնաբանություն:
Այսպիսով, Գերագույն դատարանը հիմնավորված չի համարում Առաջին
ատյանի դատարանի հետևությունն այն մասին, որ Ստեփանակերտի
քաղաքապետի վիճարկվող որոշումն անվավեր ճանաչելու /և դրա հետ
կապված մյուս պահանջները/ մասին պահանջը չի բովանդակում լրացուցիչ
հիմք, որը ևս պետք է դարձնել քննարկման /գնահատման/ առարկա:
Գերագույն դատարանն իր նախկինում կայացրած որոշումներում
ձեռքբերման վաղեմության ինստիտուտին առնչվող գործերի քննության
շրջանակներում վերլուծելով ապացուցման ինստիտուտին վերաբերող
իրավական նորմերը, ևս արձանագրել է, որ գործի լուծման համար էական
նշանակություն ունեցող փաստի հաստատված լինելու հարցը դատարանը
պարզում է գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և
օբյեկտիվ հետազոտման վրա հիմնված ներքին համոզմամբ, իսկ այս կամ այն
հանգամանքի առկայության կամ բացակայության մասին դատարանի
եզրահանգումը պետք է լինի կոնկրետ գործով ձեռք բերված բոլոր թույլատրելի
և վերաբերելի ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ
հետազոտման անմիջական և տրամաբանական հետևությունը՝ հաշվի
առնելով դրանց համակցությունը և փոխադարձ կապը: Ընդ որում, գործի
լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստի առկայությունը կամ

բացակայությունը վիճելի լինելու դեպքում դրա բացասական հետևանքները
կրում է այդ փաստի ապացուցման պարտականությունը կրող կողմը (տե՛ս,
ԸԻԴ/2265/02/17 քաղաքացիական գործով 2018 թվականի հոկտեմբերի 16-ի
որոշումը):
Անդրադառնալով ձեռքբերման վաղեմության ինստիտուտի մեկնաբանմանը, Գերագույն դատարանը հարկ է համարում փաստել, որ Գերագույն
դատարանն իր նախկինում կայացրած որոշումներում ձեռքբերման
վաղեմության ինստիտուտի բովանդակությանն արդեն իսկ անդրադարձել է
/թիվ 002-60/09 քաղաքացիական գործով 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի, թիվ
ԸԻԴ/1247/02/11 քաղաքացիական գործով 2012 թվականի մարտի 28-ի
որոշումները/:
Մեկ այլ որոշմամբ զարգացնելով ձեռքբերման վաղեմության
ինստիտուտի վերաբերյալ իրավական դիրքորոշումները, Գերագույն
դատարանը գտել է, որ ձեռքբերման վաղեմության հիմքով սեփականության
իրավունքը ճանաչելու պահանջներով գործերի առավել ճիշտ քննության և
լիարժեք լուծումներ տալու առումով առկա է իրավունքի զարգացման խնդիր,
մասնավորապես՝ կապված տիրապետման ժամկետի անընդմեջության, այն
արձանագրելու պահի իրավական նշանակության գնահատման հարցերի
հետ: Հետևաբար, Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտել արձանագրել,
որ ձեռքբերման վաղեմության ուժով սեփականության իրավունքի
ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է առավել մեծ ուշադրություն դարձնել
«տիրապետում» օրենսդրական եզրույթին:
Գերագույն դատարանն արձանագրել է, որ տիրապետման կարևորագույն
հատկանիշը հանդիսանում է նրա սոցիալական ճանաչողությունը:
Անկողմնակալ դիտորդի համար օբյեկտիվորեն հնարավոր է լինում
արձանագրել, որ տվյալ անշարժ գույքը գտնվում է տիրապետության ներքո,
իսկ անհրաժեշտ բարենպաստ դեպքերում, նաև հետևություն անել կոնկրետ
տիրապետողի վերաբերյալ: Նման հետևության համար հիմք են հանդիսանում
տարբեր գործոնների սոցիալական գնահատականը: Դրանց մեջ հիմնականը
հանդիսանում է գույքի նշանակությունը: Եթե շրջապատողները դիտարկման
պրոցեսում տեսնում են, որ գույքը գտնվում է այնպիսի վիճակում, որոնցում
գտնվում են համանման գույքերն իրենց սովորական, առօրյա օգտագործման
ընթացքում, ինչպես արտադրական, այնպես էլ անձնական նկատառումներով,
ապա նրանք հետևություն են անում, որ այդ գույքը գտնվում է անձի
տիրապետության ներքո:
Տիրապետողի վարքագիծը գույքի նկատմամբ նույնպես պետք է մատչելի
լինի սոցիալական գնահատականի համար: Եթե անձը դրսևորում է այնպիսի
վարքագիծ, ինչպիսին դրսևորում են համանման գույք տիրապետող անձինք,
ապա այդպիսի գույքը շրջապատողների համար դիտարկվում է որպես անձի
տիրապետման ներքո գտնվող (տե՛ս, ԸԻԴ/2265/02/17 քաղաքացիական գործով
2018 թվականի հոկտեմբերի 16-ի որոշումը):
Նույն որոշմամբ Գերագույն դատարանն արձանագրել է թվով հինգ
վավերապայմանի օրենսդրական ամրագրման փաստը և գտել, որ դրանցից
անկյունաքարային է հանդիսանում տիրապետման երկարատևությունը:
Անշարժ գույքի համար այն սահմանված է 10 տարի: Տիրապետման
երկարատևությունը շրջապատողների համար օրինականացնում է այն:
Օրենքը չի կապում կարճաժամկետ խզումը տիրապետման և սեփականու-

թյան իրավունքի միջև այնպիսի անդառնալի հետևանքի, ինչպիսին
սեփականության իրավունքի ձեռքբերումն է: Պոտենցիալ ձեռքբերողին
հնարավորություն է տրվում ժամկետի միացում կատարել, այսինքն տվյալ
գույքը որոշ ժամանակահատվածում տիրապետել է այլ անձ, այնուհետև այն
անցել է այլ անձի, որն իրավունք ունի տիրապետման ժամկետին միացնել
նախկին տիրապետման ժամանակահատվածը: Ժամկետի ընթացքը սկսվում է
տիրապետման ծագման պահից:
Ըստ էության, օրենքով նախատեսված տասը տարվա ժամանակահատվածն այն սահմանափակ ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում
անշարժ գույքի սեփականատիրոջ գործողությունները կարող են ազդել գույքի
փաստացի տիրապետողի կողմից նրա` գույքը որպես սեփական
տիրապետելու բարեխղճության վրա, քանի որ այս իրավահարաբերության
համար էական է անշարժ գույքի սեփականատիրոջ վերաբերմունքը նման
տիրապետման վերաբերյալ, որովհետև ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 187րդ հոդվածի /ներկայումս գործող քաղաքացիական օրենսգրքի 188-րդ/
կիրառման առումով սեփականատիրոջ կողմից գույքի տիրապետման
իրավազորության իրականացումն ինքնին բացառում է ձեռքբերման վաղեմության ուժով սեփականության իրավունքի ճանաչում որևէ սուբյեկտի համար:
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հողային
օրենսգրքի՝
«Հողամասի տրամադրումը ձեռքբերման վաղեմության իրավունքի ուժով»
վերտառությամբ 72-րդ հոդվածի համաձայն՝ «1. Քաղաքացիները և
իրավաբանական անձինք պետության ու համայնքների հողերի այն
հողամասերի նկատմամբ, որոնց տիրապետում են առանց իրավաբանական
ձևակերպման և որոնցից օգտվում են անընդմեջ ու բացահայտ ավելի քան
տասը տարի, ունեն օգտագործման իրավունքի ձեռքբերման վաղեմության
իրավունք, եթե հողամասերը համապատասխանում են սույն օրենսգրքի 64-րդ
հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված պահանջներին:
Ձեռքբերման վաղեմության իրավունքն այդ անձանց նախապատվության
իրավունքն է՝ իրավաբանորեն ձևակերպել այդ հողամասերի նկատմամբ
իրենց օգտագործման իրավունքը՝ այդ հողամասերը նույն պայմաններով այլ
անձանց տրամադրելու հնարավորության ծագման դեպքում:
Նման հողամասերն այլ նպատակային նշանակության համար վերցնելու
դեպքում ձեռքբերման վաղեմության իրավունք ունեցող անձանց պետք է
փոխարենը տրամադրվեն այլ հողամասեր, կամ պետք է հատուցվեն նրանց
վնասները սույն հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված հիմքերով:
2. Քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք, որոնք ավելի քան տասը
տարի անընդմեջ, բարեխիղճ ու բացահայտ, սակայն առանց իրենց
իրավունքների իրավաբանական ձևակերպման օգտվում են պետության կամ
համայնքի հողերից, ունեն այդ հողերից սեփականության իրավունքով
հողամասեր ձեռք բերելու նախապատվության իրավունք, եթե արգելված չէ
սեփականության իրավունքով տվյալ հողամասերը ձեռք բերելը կամ, եթե
դրանք վաճառվում կամ անհատույց փոխանցվում են միևնույն նպատակային
նշանակության համար և, եթե հողամասերը համապատասխանում են սույն
օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված պահանջներին:
Ձեռքբերման վաղեմության իրավունքը տրամադրվում է պետական
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումներով
կամ դատական կարգով:

3. Այլ սեփականատիրոջը պատկանող հողամասի նկատմամբ ձեռքբերման վաղեմության ուժով սեփականության իրավունքի ծագումը կարգավորվում է Քաղաքացիական օրենսգրքով:»:
Գերագույն դատարանը փաստում է, որ նախկինում կայացրած
որոշումներում արտահայտած դիրքորոշումները կիրառելի են նաև
վիճարկվող իրավահարաբերությունների նկատմամբ, սակայն ԼՂՀ հողային
օրենսգրքի իրավանորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ, ի տարբերություն
ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և ԼՂՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի կարգավորումների, ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 1-ին
մասը օգտագործման իրավունքի ձեռքբերման համար սահմանել է միայն
հողամասի անընդմեջ և բացահայտ ավելի քան տասը տարի օգտվելու
պահանջը:
Գերագույն դատարանը, մեկնաբանելով «օգտվել», «օգտագործել»
հասկացությունները, հարկ է համարում փաստել, որ այդ հասկացությունների
տակ պետք է հասկանալ հողամասն օգտագործելն իր նպատակին, օգուտ
քաղելը:
Վերաքննիչ դատարանը, անդրադառնալով ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 72րդ հոդվածի մեկնաբանությանը, եզրակացրել է, որ հայցվորը չի ներկայացրել
ինչպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների /տվյալ դեպքում՝
Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի/ որոշում, այնպես էլ օրինական ուժի
մեջ մտած որևէ դատական ակտ՝ վիճելի հողամասն օգտագործման
իրավունքով ձեռքբերելու վաղեմության իրավունք իրեն տրամադրված լինելու
մասին, և գտել, որ Վերաքննիչ դատարանը ևս չի կարող նման իրավունք
տրամադրել հայցվորին, քանի որ դեռևս 2017 թվականի հոկտեմբերի 18-ին,
այսինքն, մինչև հայցվորի նման պահանջով դատարան դիմելը, վիճելի
հողամասը տրամադրվել է պատասխանողին: Սակայն, Գերագույն
դատարանը նման մեկնաբանությունը համարում է ոչ ճիշտ, չբխող օրենսդրության տրամաբանությունից: Վերաքննիչ դատարանի նման մեկնաբանությունը
կարող է իմաստազրկել իր ենթադրյալ իրավունքի ճանաչման հայցով
դատարան դիմելը:
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանը ճիշտ չի
մեկնաբանել նաև վարչական մարմինների լիազորություններին վերաբերող
իրավական նորմերը և հանգել այն եզրակացության, որ ոչ մի իրավական
ակտով սահմանված չէ որևէ սահմանափակում այն մասին, որ համայնքին
սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերը տնօրինելիս
վարչական մարմինը պարտավոր է պահանջել հողամասը որևէ քաղաքացու
կողմից օգտագործվելու մասին ապացույց:
Նախ՝ Վերաքննիչ դատարանն անցել է վերաքննության սահմանները և
քննել նաև Առաջին ատյանի դատարանի կողմից չքննված պահանջը:
Գերագույն դատարանի նման եզրահանգումը բխում է գործող օրենսդրության
կարգավորումներից, համաձայն որոնց՝ վերաքննիչ դատարանի կողմից
իրականացվող գործի քննության սահմաններ ասելով, պետք է հասկանալ
գործի այն քննության ծավալը, որում տեղի է ունենում առաջին ատյանի
դատարանի կողմից քննված գործի վերաքննությունը: Այդ կապակցությամբ
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ Վերաքննիչ
դատարանն իրավասու չէր գնահատական տալ քաղաքապետի՝ հայցվորի
կողմից բողոքարկված որոշման իրավաչափությանը /այն պատճառով, որ

Առաջին ատյանի դատարանն այն ըստ էության չի քննել/, այլ պետք է վճիռը
բեկաներ և գործն ուղարկեր նոր քննության:
Երկրորդ՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» ԼՂՀ օրենքի՝ «Վարչարարության օրինականությունը» վերտառությամբ 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ վարչական մարմինների
լիազորությունները սահմանվում են օրենքով կամ օրենքով նախատեսված
դեպքերում՝ իրավական այլ ակտերով, իսկ «Հայեցողական լիազորությունները
սահմանափակելը» վերտառությամբ 6-րդ հոդվածի համաձայն՝ «1.
Հայեցողական լիազորությունն՝ օրենքով վարչական մարմնին վերապահված
իրավունք է՝ ընտրելու մի քանի հնարավոր իրավաչափ լուծումներից որևէ
մեկը: 2. Հայեցողական լիազորություն իրականացնելիս վարչական մարմինը
պարտավոր է առաջնորդվել մարդու և քաղաքացու՝ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքների և
ազատությունների պաշտպանության անհրաժեշտությամբ, նրանց իրավահավասարության, վարչարարության իրականացման համաչափության և
կամայականության արգելքի սկզբունքներով, ինչպես նաև հետապնդել
օրենքով կանխորոշված այլ նպատակներ:»:
Նույն օրենքի՝ «Կամայականության արգելքը» վերտառությամբ 7-րդ
հոդվածը սահմանում է. «1. Վարչական մարմիններին արգելվում է
անհավասար
մոտեցում
ցուցաբերել
միատեսակ
փաստական
հանգամանքների նկատմամբ, եթե առկա չէ դրանց տարբերակման որևէ հիմք:
2. Վարչական մարմինները պարտավոր են անհատական մոտեցում
ցուցաբերել էապես տարբեր փաստական հանգամանքների նկատմամբ: 3.
Եթե վարչական մարմինը որևէ հայեցողական լիազորություն իրականացրել է
որոշակի ձևով, ապա միանման դեպքերում հետագայում ևս պարտավոր է իր
այդ հայեցողական լիազորությունն իրականացնել նույն ձևով: Վարչական
մարմինն այդ սահմանափակումից կարող է հրաժարվել, եթե գերակա շահի
առկայության պատճառով նա հետագայում մտադիր է մշտապես ընդունել մեկ
այլ հայեցողական որոշում:»:
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի՝ խտրականության արգելքն
ամրագրող 14-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ կոնվենցիայում շարադրված
իրավունքներից և ազատություններից օգտվելն ապահովվում է առանց
խտրականության, այն է՝ անկախ սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, լեզվից,
կրոնից, քաղաքական կամ այլ համոզմունքից, ազգային կամ սոցիալական
ծագումից,
ազգային
փոքրամասնությանը
պատկանելուց,
գույքային
դրությունից, ծննդից կամ այլ դրությունից: ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի
համաձայն՝ խտրականության արգելքի խնդիր առաջանալու համար պետք է
լինի տարբերություն՝ համադրելի իրավիճակներում գտնվող անձանց
նկատմամբ վերաբերմունքի միջև:
Ըստ Եվրոպական դատարանի՝ ցանկացած տարբերակում կամ
տարբերություն
չէ,
որ
կարելի
է
խտրականություն
համարել:
Մասնավորապես, իր վճիռներից մեկում Եվրոպական դատարանը նշել է, որ
«... տարբերակումը կամ տարբերությունը համարվում է խտրական, եթե այն
չունի օբյեկտիվ և ողջամիտ արդարացում, այսինքն՝ եթե այդ տարբերակումը
կամ տարբերությունը չի հետապնդում իրավաչափ նպատակ կամ համաչափ

չէ հետապնդվող իրավաչափ նպատակին» /Անդրեյեվա ընդդեմ Լատվիայի,
վճիռ 18.02.2009, 55707/00/:
Նշված իրավանորմերի բովանդակությունից հետևում է, որ օրենսդիրը,
սահմանելով վարչական մարմինների լիազորությունները, սահմանել է նաև
նրանց սահմանափակումները, և յուրաքանչյուր հայեցողական լիազորություն
պետք է իրականացվի հաշվի առնելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 28-րդ /օրենքի առջև ընդհանուր հավասարությունը/, 29-րդ
/խտրականության արգելքը/ հոդվածների պահանջները: Միաժամանակ,
օրենսդիրը և դատական պրակտիկան թույլատրում են վարչական
մարմիններին տարբերակված մոտեցում դրսևորել, եթե այն ունի օբյեկտիվ և
ողջամիտ արդարացում, այսինքն՝ խտրականության արգելման սկզբունքը չի
նշանակում, որ միևնույն կատեգորիայի անձանց շրջանակում ցանկացած
տարբերակված
մոտեցում
կարող
է
վերածվել
խտրականության:
Խտրականության սկզբունքի խախտում է այն տարբերակված մոտեցումը, որը
զուրկ է օբյեկտիվ հիմքից և իրավաչափ նպատակից:
Վերոշարադրյալ պատճառաբանություններից ելնելով՝
Գերագույն
դատարանը գալիս է այն եզրակացության, որ միայն առաջին ատյանի
դատարանում գործի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ լրիվ ծավալով
քննության
արդյունքում
հնարավոր
կլինի
կայացնել
օրինական,
հիմնավորված և պատճառաբանված դատական ակտ՝ հայցի բավարարման
կամ մերժման մասին /հաշվի առնելով սույն որոշմամբ արտահայտված
դիրքորոշումները/, հետևաբար, անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով
սահմանված Գերագույն դատարանի լիազորությունը, որի համաձայն՝ գործն
ըստ էության լուծող դատական ակտերի վերանայման արդյունքով Գերագույն
դատարանն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարում է վճռաբեկ
բողոքը՝ համապատասխանաբար ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն
բեկանելով դատական ակտը:
5.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը
դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ
Անդրադառնալով դատական ծախսերի հարցին՝ Գերագույն դատարանն
արձանագրում է, որ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ
հոդվածի համաձայն՝ դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և
փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում
զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ
կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի
համաձայն՝ «1. Դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև
բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին համամասնորեն: …
3. Վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ կապված դատական ծախսերը
գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են սույն հոդվածի կանոններին
համապատասխան»:
Գերագույն դատարանը, նկատի ունենալով, որ սույն վճռաբեկ բողոքը
ենթակա է մասնակի բավարարման, իսկ գործն ուղարկվում է նոր քննության,
որպիսի պարագայում դատական ծախսերի բաշխման հարցին հնարավոր չէ

անդրադառնալ գործի քննության ներկա փուլում, գտնում է, որ այդ հարցը
ենթակա է լուծման գործի նոր քննության ընթացքում:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով` Գերագույն դատարանը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Հայցվոր Կարո Հակոբյանի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Հայրապետյանի
վճռաբեկ բողոքը բավարարել մասնակիորեն: Բեկանել ԱՀ վերաքննիչ
դատարանի 2019 թվականի ապրիլի 5-ի որոշումը և գործն ուղարկել ԱՀ
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան՝ նոր քննության:
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
ստորագրություն
ստորագրություն

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/2695/02/18
Նախագահող դատավոր`
Դատավորներ`

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/2695/02/18
Լ. Ավանեսյան
Ն. Գրիգորյան
Ռ. Ջհանգիրյան

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

26-ին հունիսի 2019թ.

ԱՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան) վճռաբեկության կարգով.
նախագահությամբ դատավոր`
Հ. Աբրահամյանի
մասնակցությամբ` դատավորներ
Հ. Խաչատրյանի
Գ. Գրիգորյանի
Ի. Կարապետյանի
Կ. Ղարայանի
դռնբաց դատական նիստում, քննելով ըստ հայցի Տիգրան Վլադիմիրի
Մանասյանի ընդդեմ Սիրուշ Կիմայի Ավանեսյանի՝ երեխայի հետ
տեսակցության կարգ սահմանելու պահանջի վերաբերյալ ԸԻԴ/2695/02/18
քաղաքացիական գործով ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի մայիսի
03-ի որոշման դեմ պատասխանող Ս.Ավանեսյանի բերած վճռաբեկ բողոքը,
ՊԱՐԶԵՑ
1.Գործի դատավարական նախապատմությունը.
2018 թվականի նոյեմբերի 30-ին Տիգրան Վլադիմիրի Մանասյանը
(այսուհետ, նաև` Հայցվոր) ընդդեմ Սիրուշ Կիմայի Ավանեսյանի (այսուհետ,
նաև՝ Պատասխանող) հայցադիմում է ներկայացրել Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ,
նաև` Առաջին ատյանի դատարան)` խնդրելով 2014 թվականի սեպտեմբերի
20-ին ծնված Ալեքսանդր Տիգրան Մանասյանի հետ նշանակել տեսակցության
օրեր՝ յուրաքանչյուր շաբաթվա կիրակի օրը՝ ժամը 10.00-ից մինչև հաջորդ
օրվա ժամը 10.00-ը՝ տուն տանելու իրավունքով:
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի դեկտեմբերի 03-ի
որոշմամբ հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և հարուցվել քաղաքացիական
գործ:
Առաջին ատյանի դատարանի նույն օրվա մեկ այլ որոշմամբ
Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքը ներգրավվել է որպես ինքնուրույն
պահանջ չներկայացնող երրորդ անձ՝ հայցվոր և պատասխանող կողմերում:
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի դեկտեմբերի 18-ի
որոշմամբ քաղաքացիական գործը նշանակվել է դատական քննության:

Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի հունվարի 14-ի որոշմամբ
Մարտունու շրջանի Ճարտարի քաղաքային համայնքը ներգրավվել է որպես
ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձ՝ պատասխանող կողմում:
Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի փետրվարի 22-ի վճռով
հայցը բավարարվել է մասնակիորեն՝ Տիգրան Վլադիմիրի Մանասյանի
համար Ալեքսանդր Տիգրան Մանասյանի հետ տեսակցելու ժամեր են
սահմանվել յուրաքանչյուր շաբաթվա չորեքշաբթի օրը՝ ժամը 16.00-ից մինչև
17.00-ը: Մնացած մասով հայցը մերժվել է:
Նշված վճռի դեմ 2019 թվականի մարտի 18-ին վերաքննիչ բողոք է բերել
Հայցվորի ներկայացուցիչ Ելենա Կասպարովան:
Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ, նաև`
Վերաքննիչ դատարան) 2019 թվականի մարտի 27-ի որոշմամբ վերաքննիչ
բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատական քննության:
Վերաքննիչ
բողոքին
գրավոր
պատասխան
են
ներկայացրել
Պատասխանողն ու նրա ներկայացուցիչ Գրիգորի Բաղրյանը:
Վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի մայիսի 03-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է մասնակիորեն: Առաջին ատյանի
դատարանի ԸԻԴ/2695/02/18 քաղաքացիական գործով 2019 թվականի
փետրվարի 22-ի վճիռը մասնակիորեն բեկանվել և փոփոխվել է, հայցը
բավարարվել մասնակիորեն:
Տիգրան Վլադիմիրի Մանասյանի համար Ալեքսանդր Տիգրան
Մանասյանի (ծնված 20.09.2014թ.) հետ տեսակցելու (շփվելու) ժամկետ է
սահմանվել յուրաքանչյուր շաբաթվա շաբաթ օրը՝ ժամը 19.00-ից մինչև
հաջորդ օրը՝ ժամը 10.00-ը՝ տուն տանելու հնարավորությամբ:
Հայցը՝ մնացած մասով, մերժվել է:
Նշված որոշման դեմ 2019 թվականի մայիսի 29-ին վճռաբեկ բողոք է բերել
պատասխանող Ս.Ավանեսյանը՝ խնդրելով բեկանել Վերաքննիչ դատարանի
2019 թվականի մայիսի 03-ի որոշումը և օրինական ուժ տալ Առաջին ատյանի
դատարանի կայացրած վճռին կամ գործն ամբողջությամբ վերադարձնել
Առաջին ատյանի դատարան՝ նոր քննության:
Գերագույն դատարանի 2019 թվականի հունիսի 18-ի որոշմամբ վճռաբեկ
բողոքն ընդունվել է վարույթ:
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:
2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը.
Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում՝
ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.
Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը կայացվել է
նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումներով, որն
ազդել է գործի ելքի վրա:
Վերաքննիչ
դատարանը
խախտել
է
ԼՂՀ
քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 49-րդ, 121.1-րդ, 230-րդ, 230.2-րդ, 230.4-րդ
հոդվածների պահանջները:
Շարադրելով վկայակոչված նորմերի օրենսդրական ձևակերպումները՝
բողոքաբերը նշում է, որ Վերաքննիչ դատարանը, գործի ապացույցները սխալ
գնահատելով, հաշվի չի առել, որ Հայցվորը դատական նիստում
հայցապահանջը շաբաթվա կիրակի օրը ժամը 10:00-ից մինչև հաջորդ օրը

ժամը 10:00-ն ընկած ժամանակահատվածում տուն տանելու իրավունքով
երեխայի հետ շփման ժամկետ սահմանելու վերաբերյալ պահանջը չի պնդել և
դատարանից խնդրել է տեսակցության օրեր նշանակել շաբաթվա մեջ մի քանի
անգամ՝ առանց կոնկրետ ժամեր նշելու:
Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանը քննության ընթացքում շփման
օրեր սահմանելու վերաբերյալ հարցը չի քննարկել, այլ դրա փոխարեն
քննության է ենթարկել միայն երեխային տուն տանելու հնարավորության
հարցը: Վերաքննիչ դատարանը հաշվի չի առել նաև այն կարևոր
հանգամանքը, որ ստորադաս դատարանը քննության չի ենթարկել երեխային
տուն տանելու հնարավորության հարցը, քանի որ Հայցվորն իր այդ
պահանջից հրաժարվել է և պահանջն այդ մասով չի պնդել:
Բողոքաբերի կարծիքով Առաջին ատյանի դատարանի կողմից մեկ այլ
քաղաքացիական գործով հաստատված հաշտության համաձայնությամբ, որն
օրինական ուժի մեջ մտած վճռի ուժ է ստացել, պապիկ-տատիկի համար
տեսակցության ժամեր է սահմանված յուրաքանչյուր չորեքշաբթի՝ ժամը 17:00ից մինչև 20:00-ը և շաբաթ օրերը՝ ժամը 10:00-ից մինչև 19:00-ը, իսկ Հայցվորը,
բնակվելով իր ծնողների հետ համատեղ նույն բնակարանում՝ Ստեփանակերտ
քաղաքում, կարող է շփվել երեխայի հետ:
Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանը որոշում կայացնելիս
ցուցաբերել է կողմնակալություն և արդյունքում կայացրել է չհիմնավորված, ոչ
օրինական և չպատճառաբանված որոշում, հաշվի չառնելով երեխայի շահերը:
Վերաքննիչ դատարանի որոշումից պարզ չէ, թե ով պետք է երեխային
Ճարտար քաղաքից բերի Ստեփանակերտ քաղաք և հակառակը:
Վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանությունն այն մասին, թե
Հայցվորը նշված ժամանակահատվածում հնարավորություն կստանա
լիարժեք իրականացնել իր ծնողական իրավունքները, ևս անհիմն է:
Վերոգրյալի հիման վրա՝ բողոքաբերը խնդրել է բեկանել Վերաքննիչ
դատարանի 2019 թվականի մայիսի 03-ի որոշումը և օրինական ուժ տալ
Առաջին ատյանի դատարանի կայացրած վճռին կամ գործն ամբողջությամբ
վերադարձնել Առաջին ատյանի դատարան՝ նոր քննության:
3.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող
փաստերը.
Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեն հետևյալ
փաստերը.
1/ Սույն գործով Հայցվորն ու Պատասխանողը /այսուհետ, նաև՝ Կողմեր/
համատեղ կյանքից ունեն մեկ երեխա` 2014 թվականի սեպտեմբերի 20-ին
ծնված Ալեքսանդր Տիգրան Մանասյանին:
2/ Կողմերն ամուսնալուծվել են, երեխան գտնվում է Պատասխանողի
խնամքի տակ:
3/ Դատարանի ԸԻԴ/1369/02/18 քաղաքացիական գործով օրինական ուժի
մեջ մտած 2018 թվականի հուլիսի 13-ի վճռով հաստատվել է Հայցվորի
ծնողներ Վոլոդյա Շմավոնի Մանասյանի, Լարիսա Մուրադի Մանասյանի և
Պատասխանողի միջև կնքված հաշտության համաձայնությունը, որով
վերջինս պարտավորվել է չխանգարել Վոլոդյա և Լարիսա Մանասյանների
շփմանը Ալեքսանդր Տիգրան Մանասյանի հետ՝ ԱՀ Ստեփանակերտի
քաղաքապետի 11.04.2018թ. թիվ 858Ա որոշմամբ սահմանված կարգով, այն է՝

յուրաքանչյուր շաբաթվա շաբաթ օրը՝ ժամը 10.00-ից մինչև ժամը 19.00-ը և
յուրաքանչյուր շաբաթվա չորեքշաբթի օրը՝ ժամը 17.00-ից մինչև ժամը 20.00-ը
/գ.թ20-23/:
4/ Ճարտարի քաղաքապետարանին կից խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի 2019 թվականի փետրվարի 06-ի եզրակացության
համաձայն՝ երեխայի պապիկի ու տատիկի հետ սահմանված տեսակցության
ժամերի հաշվառմամբ՝ նպատակահարմար չէ Ալեքսանդր Տիգրան
Մանասյանի հետ նրա հայր Տիգրան Մանասյանի համար սահմանել
տեսակցության օրեր՝ յուրաքանչյուր կիրակի օրը՝ ժամը 10.00-ից մինչև
հաջորդ օրվա ժամը 10.00-ը, հաշվի առնելով ներքոհիշյալը.
1. հանգստյան օրերի լրիվ օգտագործման փաստը.
2. երեխայի տարիքը, որ հատկապես գիշերը երեխան խնամակալի կարիք
ունի.
3. երեխան հաճախում է մանկապարտեզ, ու տեսակցության նման
ժամանակացանկը կխախտի մանկապարտեզի տնօրինության կողմից
հաստատված կարգն ու կանոնը/գ.թ.54/:
5/ Ստեփանակերտի քաղաքապետին կից գործող խնամակալության և
հոգաբարձության հանձնաժողովի 2019 թվականի հունվարի 11-ի
եզրակացության համաձայն՝ «…. Տիգրան Մանասյանը ծնողների հետ
բնակվում է Ստեփանակերտ քաղաքի Վ.Սարգսյան փողոցի թիվ 20 շենքի թիվ
5 բնակարանում, որը բաղկացած է 3 սենյակից, վերանորոգված և
կահավորված է, առկա են բոլոր կոմունալ հարմարությունները: Ընտանիքի
բնակարանային, կոմունալ-կենցաղային պայմանները գնահատվում են լավ:
Տիգրան Մանասյանն աշխատում է «Լարիսա Մանասյան» ԱՁ-ում՝ որպես
վաճառող և նրա ամսական զուտ աշխատավարձը կազմում է 27.650 ՀՀ դրամ:
Հաշվի առնելով Տիգրան Մանասյանի և Սիրուշ Ավանեսյանի
բացատրությունները, երեխայի շահերը, սեռը, տարիքը, նրա կապվածությունը
ծնողներից յուրաքանչյուրի հետ, ծնողներից յուրաքանչյուրի և երեխայի միջև
գոյություն ունեցող հարաբերությունները, երեխայի դաստիարակության ու
զարգացման համար պայմաններ ստեղծելու հնարավորությունը, ծնողների
գործունեության /աշխատանքի/ բնույթը, հանձնաժողովը տալիս է
եզրակացություն՝ անչափահաս Ալեքսանդր Մանասյանի հետ տեսակցելու
համար սահմանել ժամկետ՝ յուրաքանչյուր շաբաթվա ուրբաթ օրը՝ ժամը
15.00-ից մինչև ժամը 17.00-ը և չորեքշաբթի օրը՝ ժամը 16.00-ից մինչև ժամը
17.00-ը:» /գ.թ.57-59/:
6/ Անչափահաս Ալեքսանդր Տիգրան Մանասյանի հետ տեսակցության
կարգ սահմանելու շուրջ բացակայում է ծնողների փոխադարձ համաձայնությունը:
7/ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի 2019 թվականի հունվարի 11ի՝ «Կենսապայմանների հետազոտության» ակտի համաձայն՝ Տիգրան
Մանասյանը ծնողների հետ բնակվում է Ստեփանակերտ քաղաքի Վ.
Սարգսյան փողոցի թիվ 20 շենքի 5-րդ բնակարանում/գ.թ.56/:
4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները.
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը պայմանավորված է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքի
առկայությամբ, այն է՝ բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ Գերագույն
դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի
միատեսակ կիրառության համար, և գտնում, որ տվյալ դեպքում Գերագույն
դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումները՝ երեխայից
առանձին ապրող ծնողի՝ երեխայի հետ շփվելու և նրա դաստիարակությանը
մասնակցելու վերաբերյալ գործի քննության ընթացքում երեխայի լավագույն
շահերի բացահայտման և գնահատման առանձնահատկությունների
վերաբերյալ, կարևոր նշանակություն կունենան նմանատիպ գործերով
միասնական և կանխատեսելի դատական պրակտիկա ձևավորելու համար:
Միաժամանակ, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն
վճռաբեկ բողոքը
վարույթ ընդունելը պայմանավորված է նաև
ԼՂՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2րդ կետով նախատեսված հիմքի առկայությամբ, այն է՝ ստորադաս
դատարանի կողմից ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի և ԼՂՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ, 123-րդ հոդվածների
խախտման առումով առկա է առերևույթ դատական սխալ, որը կարող էր
ազդել գործի ելքի վրա:
Վերոգրյալով պայմանավորված՝ Գերագույն դատարանը հարկ է
համարում անդրադառնալ հետևյալ իրավական հարցադրմանը. իրավաչա՞փ է
արդյոք 4 տարեկան երեխայից առանձին ապրող հոր՝ երեխայի հետ գիշերակացով տեսակցության կարգ սահմանելը, եթե գործում գտնվող խնամակալության և հոգաբարձության երկու մարմինների եզրակացությունները
նման կարգի սահմանում չեն նախատեսում:
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության /այսուհետ, նաև՝
Սահմանադրություն/ 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ծնողներն իրավունք ունեն և պարտավոր են հոգ տանել իրենց երեխաների դաստիարակության, առողջության, լիարժեք ու ներդաշնակ զարգացման և կրթության
համար:
Սահմանադրության 37-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ երեխային
վերաբերող հարցերում երեխայի շահերը պետք է առաջնահերթ ուշադրության
արժանանան, իսկ 3-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր երեխա ունի իր
ծնողների հետ կանոնավոր անձնական փոխհարաբերություններ և
անմիջական շփումներ պահպանելու իրավունք, բացառությամբ այն դեպքի,
երբ դա, դատարանի որոշման համաձայն, հակասում է երեխայի շահերին:
Մանրամասները սահմանվում են օրենքով:
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝
յուրաքանչյուր ոք ունի իր /…/ ընտանեկան կյանքի /…/ նկատմամբ հարգանքի
իրավունք:
«Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիայի /այսուհետ՝ Կոնվենցիա/
3-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ երեխաների նկատմամբ բոլոր գործողություններում, անկախ այն բանից, թե դրանք ձեռնարկվում են սոցիալական
ապահովության հարցերով զբաղվող պետական կամ մասնավոր հիմնարկների, դատարանների, վարչական կամ օրենսդրական մարմինների կողմից,
առաջնահերթ ուշադրություն է դարձվում երեխայի լավագույն շահերին:

Կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ երեխան /…/ ծննդյան
պահից ձեռք է բերում, /…/ որքան դա հնարավոր է, իր ծնողներին ճանաչելու և
նրանց խնամքի իրավունք:
Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն՝ մասնակից
պետությունները հարգում են ծնողներից մեկից կամ երկուսից բաժանված
երեխայի իրավունքը՝ կանոնավոր կերպով անձնական հարաբերություններ և
ուղղակի կապեր պահպանելու ծնողների հետ, բացառությամբ այն դեպքերի,
երբ դա հակասում է երեխայի լավագույն շահերին:
Կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ մասնակից
պետությունները գործադրում են բոլոր հնարավոր ջանքերը՝ երեխայի
դաստիարակության և զարգացման գործում երկու ծնողների ընդհանուր
պատասխանատվության սկզբունքի ճանաչումն ապահովելու համար:
Ծնողները /…/ երեխայի դաստիրակության ու զարգացման համար կրում են
հիմնական պատասխանատվություն: Երեխայի լավագույն շահերը նրանց
հիմնական հոգածության առարկա են:
ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 1-ին հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝
երեխայի նկատմամբ իրականացվող ցանկացած գործողություն պետք է բխի
նրա լավագույն շահերից: Երեխայի լավագույն շահերի ապահովումն ուղղված
է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով
ամրագրված՝ երեխայի իրավունքների արդյունավետ և ամբողջական
իրականացմանը, ինչպես նաև երեխայի զարգացմանը՝ հաշվի առնելով
երեխայի մտավոր և ֆիզիկական կարիքները, այդ կարիքների բավարարման
համար համապատասխան խնամքի և դաստիարակության հնարավորությունը, ընտանիք վերադառնալու կամ ընտանիքի հետ ապրելու կարևորությունը, երեխայի զարգացման համար ծնողի և ընտանիքի այլ անդամների հետ
շփվելու կարևորությունը, ազգային պատկանելության հարցը, երեխայի
մշակութային, լեզվական, հոգևոր կամ կրոնական կապերը կամ
դաստիարակությունն ու նշանակությունն ընտանեկան միջավայրում և այլ
կարիքները, պահանջները և շահերը:
ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 41-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝
յուրաքանչյուր երեխա ունի ընտանիքում ապրելու և դաստիարակվելու, իր
ծնողներին ճանաչելու, նրանց հոգատարությանն արժանանալու /որքան դա
հնարավոր է/, նրանց հետ համատեղ ապրելու իրավունք, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ դա կարող է հակասել երեխայի շահերին: Երեխան ունի նաև իր
ծնողներից դաստիարակություն ստանալու /…/ իրավունք /…/:
ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
երեխան ունի իր ծնողների /…/ հետ շփվելու իրավունք: Ծնողների
ամուսնության դադարեցումը, այն անվավեր ճանաչելը կամ նրանց առանձին
ապրելը չեն ազդում երեխայի իրավունքների վրա: Ծնողների առանձին /ընդ
որում՝ տարբեր պետություններում/ ապրելու դեպքում երեխան նրանցից
յուրաքանչյուրի հետ շփվելու իրավունք ունի:
Նույն օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ծնողներն ունեն
հավասար իրավունքներ և կրում են հավասար պարտականություններ իրենց
երեխաների նկատմամբ /ծնողական իրավունքներ/:
Նույն օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ծնողներն
իրավունք ունեն և պարտավոր են դաստիարակել իրենց երեխաներին /…/:

Նույն օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ծնողական
իրավունքները չեն կարող իրականացվել երեխաների շահերին հակառակ:
Երեխաների շահերի ապահովումը պետք է լինի ծնողների հիմնական
հոգածության առարկան/…/:
ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
երեխայից առանձին ապրող ծնողն իրավունք ունի երեխայի հետ շփվելու, նրա
դաստիարակությանը մասնակցելու, երեխայի կրթություն ստանալու հարցերը
լուծելու: Ծնողը, որի հետ ապրում է երեխան, չպետք է խոչընդոտի մյուս ծնողի
հետ երեխայի շփումը, եթե նման շփումը վնաս չի պատճառում երեխայի
ֆիզիկական ու հոգեկան առողջությանը, նրա բարոյական զարգացմանը: Նույն
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ ծնողներն իրավունք ունեն գրավոր
համաձայնություն կնքելու երեխայից առանձին ապրող ծնողի կողմից
ծնողական իրավունքների իրականացման մասին: Եթե ծնողները չեն կարող
համաձայնության գալ, ապա նրանց կամ նրանցից մեկի պահանջով
խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի պարտադիր մասնակցությամբ
վեճը լուծում է դատարանը:
Նույն օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ դատարանը
երեխաների դաստիարակության հետ կապված վեճերը քննելիս գործին պետք
է մասնակից դարձնի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին,
անկախ նրանից, ով է ներկայացել երեխայի պաշտպանության մասին հայց:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ խնամակալության և հոգաբարձության
մարմինը պարտավոր է անցկացնել երեխայի և այն անձի /անձանց/ կյանքի
հետազոտություն, ովքեր հավակնում են նրա դաստիարակությանը, և
դատարան ներկայացնել հետազոտության ակտն ու դրա հիման վրա վեճի
էության մասին եզրակացությունը:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 1-ին
կետի համաձայն՝ դատարանը յուրաքանչյուր ապացույց գնահատում է
գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ
հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ յուրաքանչյուր երեխա
ծննդյան պահից ձեռք է բերում ընտանիքում ապրելու և դաստիարակվելու, իր
ծնողներին ճանաչելու, նրանց հոգատարությանն արժանանալու, նրանց հետ
համատեղ ապրելու, իր ծնողներից դաստիարակություն ստանալու, նրա
շահերի ապահովության, համակողմանի զարգացման, նրա մարդկային
արժանապատվությունը հարգելու, ինչպես նաև ֆիզիկական, մտավոր, հոգևոր
լիարժեք զարգացման համար անհրաժեշտ կենսապայմաններ ունենալու
երաշխավորված իրավունքներ, իսկ ծնողներն իրավունք ունեն և
միաժամանակ պարտավոր են հոգ տանել իրենց երեխաների դաստիարակության, առողջության, լիարժեք ու ներդաշնակ զարգացման և կրթության
համար: Երեխաների և ծնողների նշված իրավունքների լիարժեք
իրականացման և ծնողների նշված պարտականությունների պատշաճ
կատարման հրամայականից ելնելով՝ ծնողների համար երաշխավորված է
նաև այլ անձանց հանդեպ իրենց երեխաներին դաստիարակելու նախապատվության իրավունքը: Նշվածի հիման վրա Արցախի Հանրապետությունը
երեխայի իրավունքների իրականացման և պաշտպանության գործընթացում
պարտավոր է ելնել միմիայն երեխայի լավագույն շահերից, երեխային
ապահովել բարեկեցության համար անհրաժեշտ հոգատարությամբ:

Վկայակոչված հոդվածներով նախատեսված իրավանորմերի բովանդակությունից հետևում է, որ ծնողները ոչ միայն իրավունք ունեն, այլև
պարտավոր են դաստիարակել իրենց երեխային, ինչպես նաև պատասխանատվություն են կրում իրենց երեխայի դաստիարակության և զարգացման
համար: Ընդ որում, երեխաների դաստիարակության հարցում ծնողների
իրավունքներն ու պարտականությունները հավասար են: Երեխայից առանձին
ապրող ծնողը ևս իրավունք ունի շփվելու իր երեխայի հետ և մասնակցելու
նրա դաստիարակությանը, իսկ այն ծնողը, որի հետ ապրում է երեխան,
չպետք է խոչընդոտի մյուս ծնողի հետ երեխայի շփմանը, եթե նման շփումը չի
վնասում երեխայի ֆիզիկական ու հոգեկան վիճակին, նրա բարոյական
զարգացմանը: Ավելին, երեխան, իր հերթին, ունի իր ծնողների հետ շփվելու
իրավունք, իսկ ծնողներից առանձին ապրելու հանգամանքը չի կարող
խոչընդոտել այդ իրավունքի պատշաճ իրականացմանը:
Երեխայի դաստիարակությանը մասնակցելու և նրա հետ շփվելու ծնողի
իրավունքը բխում է նաև «Մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածով
ամրագրված՝ ընտանեկան կյանքի նկատմամբ յուրաքանչյուրի հարգանքի
իրավունքի էությունից, որի վերաբերյալ Մարդու իրավուքնների եվրոպական
դատարանի /այսուհետ՝ Եվրոպական դատարան/ կողմից ձևավորված
նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ «Մարդու իրավունքների և հիմնական
ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ
հոդվածի տեսանկյունից երեխայի և ծնողների՝ միմյանց հետ շփվելու
իրավունքն ընտանեկան կյանքի հիմնարար տարրերից մեկն է /տե՛ս Eriksson
v. Sweden գործով Եվրոպական դատարանի 22.06.1989 թվականի վճիռը, 58-րդ
կետ/:
Ավելին, ըստ Եվրոպական դատարանի՝ բնականոն ընտանեկան
հարաբերությունները չեն դադարում ծնողներից մեկի առանձնանալու կամ
նրանց ամուսնալուծվելու դեպքում, անգամ եթե դրա արդյունքում երեխան
դադարում է բնակվել ծնողներից մեկի հետ /տե՛ս Mustafa and Armagan Akin v.
Turkey գործով Եվրոպական դատարանի 06.04.2010 թվականի վճիռը, 19-րդ
կետ/:
Գերագույն դատարանն ընդգծում է, որ ծնողական իրավունքները, այդ
թվում նաև՝ երեխայից առանձին ապրող ծնողի կողմից իր երեխայի հետ
անմիջականորեն շփվելու իրավունքը, չեն կարող իրականացվել երեխայի
շահերին հակառակ. դրանց իրականացումը չպետք է վնասի երեխայի
շահերին: Փաստորեն, երեխայից առանձին ապրող ծնողի կողմից ծնողական
իրավունքների իրականացման վերաբերյալ վեճեր քննելու յուրաքանչյուր
դեպքում դատարանը պետք է հաշվի առնի երեխայի լավագույն շահերը՝ հիմք
ընդունելով այն հանգամանքը, թե դատարանի կողմից քննվող վեճը լուծելիս
կիրառվող միջոցն ինչպիսի ազդեցություն կունենա երեխայի շահերի վրա,
մասնավորապես՝ նրա հոգեկան, հոգևոր ու բարոյական զարգացման և
դաստիարակության վրա:
Գերագույն
դատարանն ընդգծում է, որ դատարանները երեխայի
իրավունքները շոշափող ցանկացած գործ քննելիս առաջնայնությունը պետք է
տան երեխայի շահերի առավել ապահովմանը:
Անդրադառնալով
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հասկացությանը՝
Եվրոպական դատարանը ևս արտահայտել է այն իրավական դիրքորոշումը,
որ պետական իրավասու մարմինների, այդ թվում նաև՝ դատարանների

կողմից երեխայի խնամքի և դաստիարակության վերաբերյալ վեճերի լուծման
համար վճռորոշ նշանակություն ունեն երեխայի լավագույն շահերը, որոնց
գնահատումը կախված է կոնկրետ գործի հանգամանքներից /տե՛ս C. v. Finland
գործով Եվրոպական դատարանի 09.05.2006 թվականի վճիռը, 52-րդ կետ,
գանգատ թիվ 18249/02/:
Եվրոպական դատարանը մեկ այլ վճռով իրավական դիրքորոշում է
արտահայտել
այն մասին, որ «Մարդու իրավունքների և հիմնական
ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ
հոդվածն արգելում է ծնողի շահերից ելնելով թույլատրել նրան կատարել
այնպիսի գործողություններ, որոնք կվնասեն երեխայի առողջությանն ու
զարգացմանը /տե՛ս Johansen v. Norway գործով Եվրոպական դատարանի
07.08.1996 թվականի վճիռը, 78-րդ կետ/:
Վերոնշյալ իրավական վերլուծություններից բխում է, որ երեխայի՝
ծնողներից մեկից կամ երկուսից առանձին բնակվելը, ծնողների
ամուսնալուծված լինելը կամ տարբեր քաղաքներում բնակվելը չպետք է
խոչընդոտ հանդիսանան ծնողների հետ կանոնավոր կերպով անձնական
հարաբերություններ և ուղղակի կապեր պահպանելու երեխայի իրավունքի,
ինչպես նաև երեխայից առանձին ապրող ծնողի՝ իր երեխայի հետ
անմիջականորեն շփվելու իրավունքի իրականացման համար, եթե դա չի
հակասում երեխայի լավագույն շահերին: Ավելին, ծնողական իրավունքները
չեն կարող իրականացվել երեխայի իրավունքներին ու լավագույն շահերին
հակառակ, և երեխայից առանձին ապրող ծնողի կողմից ծնողական
իրավունքների իրականացման վերաբերյալ վեճեր քննելու յուրաքանչյուր
դեպքում դատարանի խնդիրն է բացահայտել երեխայի լավագույն շահերը՝
հաստատելով ողջամիտ հավասարակշռություն ծնողի իրավունքների և
երեխայի լավագույն շահերի միջև:
Միևնույն ժամանակ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ երեխայից
առանձին բնակվող ծնողի ծնողական իրավունքների արդյունավետ իրացումն
ապահովելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև տվյալ ծնողին առնչվող
ուշադրության արժանի հանգամանքները, եթե դրանք հաշվի առնելը չի
հակասում երեխայի լավագույն շահերին:
Գերագույն
դատարանն
արձանագրում
է,
որ
թե՛
Արցախի
Հանրապետության ներպետական ընտանեկան օրենսդրությամբ, թե՛
միջազգային
իրավական
ակտերում
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հասկացության բովանդակությունը հստակեցված չէ: Նշված հասկացության
բովանդակությունը ենթակա է բացահայտման իրավակիրառ /հատկապես՝
դատական/ պրակտիկայի շրջանակներում:
Այսպես՝ Եվրոպական դատարանն անդրադարձել է օրենսդրական
ձևակերպումներին ուղղված իրավական որոշակիության սկզբունքից բխող
պահանջներին և դիրքորոշում արտահայտել այն մասին, որ օրենքներում քիչ
թե շատ անորոշ տերմինների առկայությունն անխուսափելի է, քանի որ դրա
միջոցով ապահովում է իրավունքի ճկունությունն ու ունակությունը՝ հետևելու
փոփոխվող հանգամանքներին: Հետևաբար, որոշակիության պահանջը
բացարձակ չէ, և օրենքներում առկա որոշ եզրույթների մեկնաբանումն ու
կիրառումը դատական պրակտիկայի խնդիրն է /տե՛ս The Sunday Times v. the
United Kingdom գործով Եվրոպական դատարանի 26.04.1979 թվականի վճիռը,
49-րդ կետ/:

Գերագույն դատարանը վերը վկայակոչված կոնվենցիոն և ներպետական
ընտանեկան օրենսդրության վերլուծության համատեքստում գտնում է, որ
‹‹երեխայի շահ›› հասկացությունը բարձրացվել է համընդհանուր ճանաչում
ստացած իրավական սկզբունքի աստիճանի և ընտանեկան օրենսդրության
հիմքում ընկած ինքնուրույն սկզբունք է: Ընդ որում, նշված հասկացությունը
ենթակա է գնահատման յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում՝ ելնելով տվյալ
գործի բոլոր փաստական հանգամանքների համադրված վերլուծությունից:
Բացի այդ, համաձայն Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի՝
երեխայի լավագույն շահը չի կարող որոշվել ընդհանուր բնույթի իրավական
դատողությունների միջոցով և կախված է յուրաքանչյուր կոնկրետ գործի
հանգամանքներից՝ հիմք ընդունելով երեխայի շահերի առաջնայնությունը
(տե՛ս Schneider v. Germany գործով Եվրոպական դատարանի 15.09.2011
թվականի վճիռը, 100-րդ կետ): Ամփոփելով
վերոգրյալ
իրավական
վերլուծությունները՝ Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ‹‹երեխայի
շահ›› կամ ‹‹երեխայի լավագույն շահեր›› հասկացություններն իրավակիրառ
պրակտիկայում պետք է ընկալվեն ու կիրառվեն հետևյալ երեք իմաստներով.
1) որպես երեխայի իրավունք. երեխան ունի իր լավագույն շահերի
բացահայտման
և դրանց առաջնային նշանակության տրամադրման
իրավունք այն դեպքում, երբ իրավասու մարմնի կողմից կայացվող որոշումն
առնչվում է երեխայի և այլ անձանց իրավունքներին ու շահերին, և առկա է
դրանց հավասարակշռման անհրաժեշտություն,
2)
որպես իրավական-մեկնաբանողական սկզբունք. երեխայի իրավական
վիճակին առնչվող տարբեր մեկնաբանությունների և ընկալումների տեղիք
տվող ցանկացած իրավական նորմ պետք է մեկնաբանվի և կիրառվի՝ ելնելով
երեխայի լավագույն շահերի առավել ապահովման նկատառումից,
3)
որպես ընթացակարգային կարգավորման կանոն. երեխային
առնչվող
որոշումների ընդունման ընթացքում պետք է բացահայտվի նաև երեխայի
իրավունքների և շահերի վրա այդ որոշման հնարավոր ազդեցությունը:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ առանց մոր ներկայության
երեխայի հետ շփվելու և նրա դաստիարակությանը մասնակցելու համար
տեսակցության
կարգ
սահմանելիս
երեխայի
լավագույն
շահերի
բացահայտման համար դատարանը պետք է հիմք ընդունի, inter alia, հետևյալ
հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը.
- երեխայի տարիքը,
- երեխայի՝ իր հետ բնակվող ծնողի մշտական խնամքի տակ գտնվելու
անհրաժեշտությունը,
- առողջական այնպիսի խնդիրների առկայությունը, որոնք խոչընդոտում
են առանց երեխայի հետ բնակվող ծնողի ներկայության մյուս ծնողի և
երեխայի շփմանը: Գերագույն դատարանն արձանագրում է նաև, որ դատարանների կողմից երեխայի
լավագույն շահերի բացահայտման գործում
կարևոր նշանակություն ունի երեխայի դաստիարակության վերաբերյալ
գործերով խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին դատավարությանը
մասնակից դարձնելը: Նշված մարմնի վրա ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 67-րդ
հոդվածի 2-րդ մասով դրված է երեխայի և այն անձի կյանքի հետազոտություն
անցկացնելու պարտականություն, ով հավակնում է նրա դաստիարակությանը: Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը պարտավոր է նաև
հետազոտության ակտն ու դրա հիման վրա վեճի էության մասին

եզրակացությունը ներկայացնել դատարան: Թեև խնամակալության և
հոգաբարձության մարմնի եզրակացությունը դատարանի համար կրում է
մասնագիտական-խորհրդատվական բնույթ, և դատարանն այն պարտավոր է
գնահատել գործում առկա այլ ապացույցների հետ համակցության մեջ,
այնուամենայնիվ, նմանատիպ գործերով վերոնշյալ եզրակացության
առկայությունը պարտադիր է, քանի որ դրանում արտահայտված
փաստարկները գործում առկա մյուս ապացույցների հետ համադրության
արդյունքում դատարանին հնարավորություն են ընձեռում կոնկրետ գործով
պարզելու երեխայի լավագույն շահը: Այնուամենայնիվ, դատարանը չպետք է
սահմանափակվի միայն խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի
եզրակացության մեջ նշված դրույթները կրկնելով, այլ պետք է հավաստիանա
դրանց հիմնավորվածության մեջ և այն համեմատի գործով ձեռք բերված մյուս
ապացույցների հետ, որից հետո միայն, հաշվի առնելով դրանց
համակցությունը և փոխադարձ կապը, կիրառման ենթակա իրավունքը,
ինչպես նաև դատարանի ներքին համոզմունքը, որոշի գործի ելքը:
Վերոհիշյալ իրավական վերլուծությունների արդյունքում Գերագույն
դատարանը եզրահանգում է, որ երեխայի դաստիարակության հետ կապված
յուրաքանչյուր գործ քննելիս դատարանը պետք է բացահայտի երեխայի
լավագույն շահերը, մասնավորապես՝ դատարանը, գործին մասնակից
դարձնելով խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին, պետք է
հավաստիանա երեխայի դաստիարակությանը հավակնող անձի կյանքի
հետազոտության
արդյունքում
կայացված
եզրակացության
հիմնավորվածության մեջ, ապա այն համեմատի գործով ձեռք բերված մյուս
ապացույցների հետ, որից հետո միայն, հաշվի առնելով դրանց
համակցությունը և փոխադարձ կապը, կիրառման ենթակա իրավունքը,
ինչպես նաև դատարանի ներքին համոզմունքը, որոշի, թե ծնողական
իրավունքների իրականացման ինչպիսի միջոց պետք է սահմանվի: Այլ կերպ
ասած՝ դատարանը չի կարող ընդհանուր իրավական դատողությունների
միջոցով բացահայտել երեխայի լավագույն շահերն ու սահմանվող միջոցի
ազդեցությունը դրանց վրա, այլ պետք է յուրաքանչյուր գործով
հավասարակշռի ծնողի իրավունքներն ու անձնական հանգամանքները և
երեխայի լավագույն շահերը, մասնավորապես՝ պարզի, թե արդյոք ծնողական
իրավունքի իրականացման սահմանվող եղանակը բացասական ազդեցություն
կունենա երեխայի հոգեկան, հոգևոր ու բարոյական զարգացման և
դաստիարակության վրա, թե՝ ոչ:
Սույն գործի փաստերի համաձայն՝ Առաջին ատյանի դատարանը հայցը
բավարարել է մասնակիորեն և սահմանել է Տիգրան Մանասյանի կողմից իր
երեխայի հետ շփվելու և նրա դաստիարակությանը մասնակցելու համար
տեսակցության կարգ՝ «..նկատի ունենալով հայցվորի իր ծնողների հետ
միևնույն հասցեում բնակվելու և վերջիններիս համար երեխայի հետ շփվելու
նպատակով շաբաթական երկու օր հատկացված բավականաչափ՝ /շաբաթ
օրը՝ 10:00-ից մինչև ժամը 19:00-ն և չորեքշաբթի օրը՝ ժամը 17:00-ից մինչև
ժամը 20:00-ն/ սահմանված ժամանակացույցի առկայությունը, որը բավարար
է նաև հայցվորի համար երեխայի հետ լիարժեք այդ օրերին շփվելու համար,
ուստի դատարանը գտնում է , որ 2014թ. սեպտեմբերի 20-ին ծնված Ալեքսանդր
Տիգրան Մանասյանի հետ տեսակցելու/ շփվելու/ հայր ծնողի համար

անհրաժեշտ է սահմանել ժամկետ՝ յուրաքանչյուր շաբաթվա չորեքշաբթի օրը
ժամը 16:00-ից մինչև 17:00-ն»:
Վերաքննիչ դատարանը Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը բեկանել և
փոփոխել է՝ պատճառաբանելով. «Վերաքննիչ դատարանն անհրաժեշտ է
համարում Հայցվորի՝ իր երեխայի հետ տեսակցելու համար սահմանել
ժամկետ՝ յուրաքանչյուր շաբաթվա շաբաթ օրը՝ ժամը 19:00-ից մինչև հաջորդ
օրը ժամը 10.00-ն՝ տուն տանելու պայմանով, հաշվի առնելով այն
հանգամանքը, որ երեխան շաբաթ օրվա ժամը 19.00-ին գտնվելու է Հայցվորի
տանը և անհրաժեշտություն չի առաջանալու նրան Ճարտար քաղաքից բերել
Ստեփանակերտ քաղաք, և այդ ժամանակահատվածը բավարար կլինի
Հայցվորի կողմից
իր ծնողական պարտականությունները
լիարժեք
կատարելու համար:»:
Վերոշարադրյալ իրավանորմերի վերլուծությունները համադրելով սույն
գործի փաստերի հետ և գնահատելով Վերաքննիչ դատարանի եզրահանգումների հիմնավորվածությունը՝ Գերագույն դատարանն արձանագրում է
հետևյալը.
Վերաքննիչ դատարանը սահմանելով երեխայի հետ տեսակցելու կարգ՝
գիշերակացով, հաշվի է առել միայն հոր՝ երեխայի հետ շփվելու իրավունքը,
սակայն պատշաճ կարգով չի գնահատել այն հարցը, թե ինչքանով է երեխայի
հետ տեսակցության նման կարգի սահմանումը
համապատասխանում
երեխայի շահերին՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երեխան արդեն իսկ
շաբաթական երկու օր՝ այն է՝ յուրաքանչյուր շաբաթվա շաբաթ օրը՝ ժամը
10.00-ից մինչև ժամը 19.00-ը և յուրաքանչյուր շաբաթվա չորեքշաբթի օրը՝
ժամը 17.00-ից մինչև ժամը 20.00-ը, տասնմեկ ժամ, առանց մոր ներկայության
տեսակցում է հոր կողմից տատի ու պապի հետ վերջիններիս բնակության
վայրում, որտեղ ի դեպ բնակվում է նաև Տիգրան Մանասյանը, որն, ըստ իր
հայտարարության, ունի ազատ աշխատանքային գրաֆիկ, և խոչընդոտներ
չկան այդ ժամերին երեխայի հետ շփվելու:
Ավելին, Վերաքննիչ դատարանն անտեսելով գործում գտնվող երկու
եզրակացությունները՝ Ճարտար և Ստեփանակերտ քաղաքների քաղաքապետարաններին կից խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների, հիմք ընդունելով Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի
ներկայացուցիչ, Ստեփանակերտի քաղաքապետին կից խնամակալության և
հոգաբարձության հանձնաժողովի անդամ Անուշ Գրիգորյանի Վերաքննիչ
դատարանում արտահայտած կարծիքը, սահմանել է տեսակցության մի կարգ,
որը հակասում է նույն հանձնաժողի եզրակացությանն՝ առանց պատշաճ
հիմնավորման:
Ամփոփելով վերոշարադրյալ իրավական և փաստական վերլուծությունները, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանը,
երեխայից առանձին ապրող հոր հետ գիշերակացով տեսակցության կարգ
սահմանելով, անտեսել է չորս տարեկան Ալեքսանդր Տիգրան Մանասյանի
գիշերակացով տեսակցության կարգի հնարավոր ազդեցությունը երեխայի
լավագույն շահերի վրա:
Գերագույն դատարանը գալիս է այն եզրահանգման, որ սույն գործով
Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 41-րդ, 51-րդ,
56-րդ հոդվածները և ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49րդ հոդվածը:

Այսպիսով, վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Գերագույն
դատարանը գտնում է բավարար՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի և 241-րդ հոդվածի հիմքով
Վերաքննիչ դատարանի քննարկվող որոշումը բեկանելու համար:
Միաժամանակ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ տվյալ դեպքում
անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով սահմանված՝ առաջին ատյանի
դատարանի դատական ակտին օրինական ուժ տալու՝ Գերագույն դատարանի
լիազորությանը, համաձայն որի՝ գործն ըստ էության լուծող դատական
ակտերի վերանայման արդյունքով Գերագույն դատարանը՝ վերաքննիչ
դատարանի կողմից դատական ակտը փոփոխվելու դեպքում ամբողջությամբ
կամ մասնակիորեն բեկանում է վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը՝
օրինական ուժ տալով առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտին: Այս
դեպքում Գերագույն դատարանը լրացուցիչ պատճառաբանում է առաջին
ատյանի դատարանի դատական ակտը, եթե այն թերի կամ սխալ է
պատճառաբանված:
Տվյալ դեպքում, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ առաջին ատյանի
դատարանի գործն ըստ էության ճիշտ լուծող դատական ակտը թերի է
պատճառաբանված, ուստի առաջին ատյանի դատարանի վճռին պետք է տալ
օրինական ուժ՝ սույն որոշման պատճառաբանություններով:
Նշված դիրքորոշման համար Գերագույն դատարանը հաշվի է առնում
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության
մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի դրույթը, որի համաձայն՝
յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ողջամիտ ժամկետում իր գործի քննության
իրավունք: Գերագույն դատարանը գտնում է, որ գործը ողջամիտ ժամկետում
քննելը հանդիսանում է նույն կոնվենցիայով ամրագրված անձի արդար
դատաքննության իրավունքի տարր, հետևաբար, գործի անհարկի ձգձգումը
վտանգ է պարունակում նշված իրավունքի խախտման համար:
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ առաջին ատյանի դատարանի
դատական ակտին օրինական ուժ տալը բխում է արդարադատության
արդյունավետության շահերից, քանի որ սույն գործով վերջնական դատական
ակտ կայացնելու համար նոր հանգամանք հաստատելու անհրաժեշտությունը
բացակայում է:
5.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները ու եզրահանգումները դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի
համաձայն՝ դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և
փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում
զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ
կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից:
Անդրադառնալով դատական ծախսերի բաշխման հարցին՝ Գերագույն
դատարանն արձանագրում է, որ համաձայն ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի՝ դատական
ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են բավարարված
հայցապահանջների չափին համամասնորեն: Վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք

բերելու հետ կապված դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև
բաշխվում են նույն հոդվածի կանոններին համապատասխան:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն գործով պատասխանող
Սիրուշ Ավանեսյանը վճարել է 20.000 /քսան հազար/ ՀՀ դրամ, որպես
վճռաբեկ բողոք բերելու համար նախատեսված պետական տուրքի գումար:
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Սիրուշ Ավանեսյանի կողմից
նախապես վճարված պետական տուրքի գումարը ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի հիմքով ենթակա է հատուցման
Տիգրան Մանասյանի կողմից:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով
ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով,
Գերագույն
դատարանը
ՈՐՈՇԵՑ
Սիրուշ Ավանեսյանի վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Բեկանել ԱՀ
վերաքննիչ դատարանի ԸԻԴ 2695/02/2018 քաղաքացիական գործով 2019
թվականի մայիսի 03-ի որոշումը և օրինական ուժ տալ ԱՀ ընդհանուր
իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի փետրվարի 22ի վճռին՝ սույն որոշման պատճառաբանություններով:
Տիգրան Մանասյանից հօգուտ Սիրուշ Ավանեսյանի բռնագանձել 20.000
/քսան հազար/ ՀՀ դրամ՝ որպես վճռաբեկ բողոքի համար նախապես վճարված
պետական տուրքի գումար:
3.Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի
դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է
և ենթակա չէ
բողոքարկման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ՝
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝

ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
Քրեական նյութ ԸԻԴ/0004/13/19
Քրեական նյութ ԸԻԴ/0004/13/19
Նախագահող դատավոր` Ռ. Ջհանգիրյան
Դատավորներ`
Ն. Գրիգորյան
Կ. Սաղյան
ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ք.Ստեփանակերտ

27-ին հունիսի 2019թ.

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը
Գերագույն դատարան)`վճռաբեկության կարգով. կազմով
նախագահությամբ` դատավոր
դատավորներ

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

քարտուղարությամբ՝
մասնակցությամբ՝ դատախազ
դատապարտյալ
ԱՀ ոստիկանության ՔԿՎ
ներկայացուցիչ

Ա. Բաղդասարյանի
Դ. Գաբրիելյանի
Կ. Առստամյանի
Գ. Բաղդասարյանի

(այսուհետ`

դռնբաց դատական նիստում քննելով դատապարտյալ Կարեն Էդուարդի
Առստամյանի նկատմամբ հանրային աշխատանքներն ազատազրկմամբ
փոխարինելու մասին ԸԻԴ/0004/13/19 քրեական նյութով Արցախի
Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի ապրիլի 5-ի որոշման դեմ դատապարտյալ Կարեն Էդուարդի Առստամյանի վճռաբեկ բողոքը,
ՊԱՐԶԵՑ
1.Գործի դատավարական նախապատմությունը
ԸԻԴ/0031/01/18 քրեական գործով Արցախի Հանրապետության ընդհանուր
իրավասության առաջին ատյանի դատարանի /այսուհետ՝ Առաջին ատյանի
դատարան/ 2018 թվականի հունիսի 5-ի դատավճռով Կարեն Էդուարդի
Առստամյանը մեղավոր է ճանաչվել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ
հոդվածով նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ, և նրա
նկատմամբ նշանակվել է պատիժ՝ տուգանք՝ նվազագույն աշխատավարձի
երկուհարյուրապատիկի՝ 200.000 ՀՀ դրամի չափով:

Դատավճիռն օրինական ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի հուլիսի 6-ին,
որի կատարման համար տրվել է կարգադրություն, և Կարեն Էդուարդի
Առստամյանը 2018 թվականի հուլիսի 16-ին հաշվառման է վերցվել ԱՀ
ոստիկանության քրեակատարողական վարչության Շուշիի քրեակատարողական տեսչությունում:
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի օգոստոսի 13-ի օրինական
ուժի մեջ մտած ԸԻԴ/0010/13/18 որոշմամբ դատավճռով նշանակված
նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի՝ 200.000 ՀՀ դրամի
չափով տուգանքը փոխարինվել է 600 ժամ տևողությամբ հանրային
աշխատանքներով:
2019 թվականի փետրվարի 4-ին ԱՀ ոստիկանության ՔԿՎ
քրեակատարողական տեսչության պետը միջնորդություն է ներկայացրել
Առաջին ատյանի դատարան՝ Կարեն Էդուարդի Առստամյանի նկատմամբ
նշանակված 600 ժամ տևողությամբ հանրային աշխատանքների չկատարած
210 ժամը 70 օր ազատազրկմամբ փոխարինելու վերաբերյալ:
Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի փետրվարի 15-ի որոշմամբ
/դատավոր՝ Դ. Ավանեսյան/ ԱՀ ոստիկանության ՔԿՎ քրեակատարողական
տեսչության պետի միջնորդությունը բավարարվել է, դատապարտյալ Կարեն
Էդուարդի Առստամյանի նկատմամբ Առաջին ատյանի դատարանի 2018
թվականի օգոստոսի 13-ի ԸԻԴ/0010/13/18 որոշմամբ նշանակված 600 ժամ
տևողությամբ հանրային աշխատանքների չկրած 210 ժամը փոխարինվել է 2
/երկու/ ամիս 10 /տասը/ օր ժամկետով կալանքով:
Առաջին ատյանի դատարանի նշված որոշման դեմ 2019 թվականի
մարտի 6-ին դատապարտյալ Կարեն Էդուարդի Առստամյանի փաստաբան Ռ.
Մարտիրոսյանը ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք՝ խնդրելով բեկանել
Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի փետրվարի 15-ի որոշումը և
կարճել գործի վարույթը:
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի /այսուհետ՝ Վերաքննիչ դատարան/ 2019
թվականի ապրիլի 5-ի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը մերժվել է և Առաջին
ատյանի դատարանի փետրվարի 15-ի որոշումը թողնվել օրինական ուժի մեջ:
Նշված որոշման դեմ 2019 թվականի մայիսի 6-ին դատապարտյալ Կարեն
Էդուարդի Առստամյանը բերել է վճռաբեկ բողոք:
Գերագույն դատարանը
2019 թվականի մայիսի 31-ի որոշմամբ
դատապարտյալ Կարեն Էդուարդի Առստամյանի վճռաբեկ բողոքը
վերադարձրել է՝ սահմանելով
20-օրյա ժամկետ /որոշումը ստանալու
պահից/՝ ձևական սխալները շտկելու և վճռաբեկ բողոքը կրկին ներկայացնելու
համար:
2019 թվականի հունիսի 17-ին դատապարտյալ Կարեն Առստամյանը
կրկին ներկայացրել է վճռաբեկ բողոք:
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:
2. Գործի փաստական հանգամանքները և վճռաբեկ բողոքի քննության
համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը
1. Դատապարտյալ Կ. Առստամյանի վերաբերյալ թիվ 122/18 անձնական
գործից հետևում է, որ Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի օգոստոսի
13-ի որոշմամբ նշանակված 600 ժամ հանրային աշխատանքները վերջինս

պետք է կատարեր 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ից սկսած, յուրաքանչյուր
շաբաթվա երկուշաբթիից շաբաթ օրերին՝ ժամը 9.00-ից 13.00-ն:
2. Առ 20.12.2018թ. և 10.01.2019թ. նախազգուշացնելու վերաբերյալ
արձանագրություններից դիտվում է, որ դատապարտյալ Կ. Առստամյանն
ինչպես 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին, այնպես էլ 2019 թվականի
հունվարի 10-ին նախազգուշացվել է, որ պատժի կրման կարգի ու կանոնների
որևէ նոր խախտում թույլ տալու դեպքում կմիջնորդվի դատարան՝ պատժի
չկրած մասն այլ պատժատեսակով փոխարինելու վերաբերյալ:
3. Դատապարտյալ Կ. Առստամյանն առանց հարգելի պատճառի չի
կատարել հանրային աշխատաժամերի հաշվառման քարտով 2019 թվականի
հունվար ամսվա համար նախատեսված աշխատանքների 90 տոկոսից ավել
հանրային աշխատանքներ:
4. Դատապարտյալ Կ. Առստամյանը 2019 թվականի հունվարի 19-ին
տված բացատրությամբ հայտնել է, որ ներկա պահին հրաժարվում է
հանրային աշխատանքները կատարելուց, բայց երբ իր խնդիրները լուծվեն,
կշարունակի
հանրային
աշխատանքների
կատարումը:
Հանրային
աշխատանքները կատարելուց հրաժարվելու մասին հայտարարություն է
արել նաև 2019 թվականի հունվարի 31-ին տված բացատրությամբ:
Դատապարտյալը որևէ թույլատրելի և վերաբերելի ապացույց չի ներկայացրել
հանրային աշխատանքները չկատարելու հարգելի պատճառների վերաբերյալ:
5. Թիվ 190214038238010 և 190214033466010 վճարման հանձնարարագրերի
համաձայն՝ դատապարտյալը Կենտրոնական գանձապետարան որպես
տուգանքի գումար 2019 թվականի փետրվարի 14-ին վճարել է
համապատասխանաբար 14.000 և 28.000 ՀՀ դրամ:
6. Առաջին ատյանի դատարանը 2019 թվականի փետրվարի 15-ի
որոշման մեջ նշել է. « (...) Հիմք ընդունելով վերոնշված փաստական
հանգամանքները, հատկապես այն, որ դատապարտյալ Կարեն Էդուարդի
Առստամյանը չարամտորեն խուսափում է հանրային աշխատանքները
կատարելուց՝ Դատարանը գտնում է, որ Դատարանի 2018 թվականի
օգոստոսի 13-ի ԸԻԴ/0010/13/18 որոշմամբ նշանակված 600 ժամ տևողությամբ
հանրային աշխատանքների չկրած՝ 210 ժամը պետք է փոխարինել (210:3=70) 2
(երկու) ամիս 10 (տասը) օր ժամկետով կալանքով (...):
(...) Ինչ վերաբերում է քրեական նյութի վարույթը կարճելու մասին
փաստաբան Ռ. Մարտիրոսյանի միջնորդությանը, ապա Դատարանը գտնում
է, որ տուգանքը հանրային աշխատանքներով փոխարինված լինելու
պայմաններում, հանրային աշխատանքների որոշակի մասը կրած լինելու,
իսկ չկրած մասի համապատասխան մասով ԱՀ քրեական օրենսգրքով
նախատեսված տուգանքը հանրային աշխատանքներով փոխարինելու
բանաձևով հետհաշվարկ կամ վերահաշվարկ կատարելու կարգ սահմանված
չէ, ինչն էլ միջնորդությունը մերժելու հիմք է:
Ինչ վերաբերում է Վերաքննիչ դատարանի կողմից հանրային
աշխատանքներն ազատազրկմամբ փոխարինելու վերաբերյալ ԸԻԴ/0002/13/19
քրեական նյութի վարույթը կարճելուն, ապա Դատարանն արձանագրում է, որ
տվյալ վարույթի և սույն վարույթի փաստերը չեն համընկնում, քանի որ
Վերաքննիչ դատարանը քրեական նյութի վարույթը կարճել է դատավճռով
նշանակված ամբողջ տուգանքը վճարված լինելու, այլ ոչ թե X բանաձևով

կատարված հաշվարկից հետո որոշակի գումար որպես տուգանք, վճարված
լինելու հիմքով (...)»:
7. Վերաքննիչ դատարանը, համաձայնելով Առաջին ատյանի դատարանի
որոշմանը, արձանագրել է, որ տուգանքն ամբողջությամբ վճարելը պետք է
համարել դատավճռով նշանակված պատժի կրում: Միևնույն ժամանակ
Վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ դատավճով նշանակված գումարի մի մասի
վճարումը չի կարող համարվել տուգանքի ձևով նշանակված պատժի կրում,
քանի որ օրենսդիրը չի սահմանել որևէ իրավական մեխանիզմ հանրային
աշխատանքների չկրած մասը տուգանքի չափի վերահաշվարկման
վերաբերյալ, ուստի անկախ այն հանգամանքից, թե դատապարտյալը
մասնակի է կատարել հանրային աշխատանքները կամ ընդհանրապես չի
կատարել, կարող է ազատվել պատժից, եթե ամբողջությամբ է վճարել
դատավճռով նշանակված տուգանքի գումարը:
3. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում
ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.
Վերաքննիչ դատարանի որոշումն անհիմն է ու բեկանման ենթակա
նրանում թույլ տրված առերևույթ դատական սխալների հիմքով: Վերաքննիչ
դատարանը խախտել է ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 4-րդ, 10-րդ, 50-րդ, 53-րդ
հոդվածի 6-րդ մասի պահանջները:
Նշված պնդումը բողոքաբերը հիմնավորել է հետևյալ փաստարկներով.
Վերաքննիչ
դատարանը
դատական
ակտում
պատշաճ
պատճառաբանություն չի տվել այն հանգամանքին, որ դատական քննության
ընթացքում տուգանքի չվճարված մասն արդեն իսկ վճարված է:
Վերաքննիչ դատարանը պատշաճ և օբյեկտիվ քննության չի ենթարկել իր
կողմից ներկայացված տեղեկանքներն այն մասին, որ իր աշխատառեժիմի
փոփոխման հիմքերից ելնելով է, որ սահմանված ժամկետներում չէր
կարողացել ներկայանալ հանրային աշխատանքների, քանի որ գիշերային
հերթափոխով աշխատել է հացի փուռում, որպեսզի կերակրի ընտանիքը,
դատարանի վճռով իր վրա դրված ալիմենտային պարտավորությունները
կատարի: Հաշմանդամ մորը, անչափահաս երեխաներին և հղի կնոջը
պահելու համար է ընտրել այնպիսի աշխատանք, որ գիշերն աշխատի, գումար
վաստակի, իսկ ցերեկը կարողանա հանրային աշխատանքներն իրականացնի,
իսկ դա հաշվի առնելու փոխարեն փաստել են, թե իբր ինքը չարամտորեն
խուսափել է հանրային աշխատանքները կատարելուց: Ըստ բողոքի՝ նշված
օբյեկտիվ գործոնները հիմք էին արձանագրելու, որ առկա չէ հանրային
աշխատանքներից չարամտորեն խուսափելու հանգամանքը, ուստի
չի
նշանակում, որ ինքը խուսափել կամ դիտավորյալ չի կատարել դատարանի
որոշմամբ նշանակված պատիժը, ու կոնկրետ հանրային աշխատանքների ու
մնացորդ ժամերի քանակի միջև կատարված և վճարված տուգանքի
հաշվառմամբ էլ ստացվում է, որ արդեն իսկ կատարված են դատական
ակտերի պահանջները, և ազատազրկմամբ փոխարինելու անհրաժեշտությունը բացակայում է, քանի որ վերականգնված է սոցիալական
արդարությունը և քրեական օրենսդրության պահանջներն ի կատար ածված:
Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է համանման
հիմքերով ԼՂՀ Գերագույն դատարանի 0044/13/09 քրեական նյութով 2010

թվականի հունվարի 13-ի, թիվ 0019/13/13 քրեական նյութով 2013 թվականի
դեկտեմբերի 28-ի որոշումների և համանման հիմքերով մի շարք դատական
ակտերի առկայությունը:
Վկայակոչելով թիվ 0044/13/09 քրեական նյութով Գերագույն դատարանի
արտահայտած հետևյալ դիրքորոշումը. «Այսպիսով, Գերագույն դատարանը
գտնում է, որ հաշվի առնելով, որ դատավճռով նշանակված ավելի մեղմ
պատիժը ծանր պատժով փոխարինելը վատթարացնում է դատապարտյալի
կարգավիճակը, ապա մինչև դատարանի կողմից որոշում կայացնելը
տուգանքի վճարումը պետք է դիտել որպես պատժի կատարում և դատարանի
վարույթում գտնվող տուգանքը հանրային աշխատանքներով փոխարինելու
վերաբերյալ նյութերի վարույթի կարճման հիմք», բողոքաբերը գտնում է, որ
նույն պայմանները կիրառելի են հանրային աշխատանքները կալանքով
փոխարինելու մասին դեպքերին, եթե արդեն իսկ դատավճռով նշանակված
պատիժն ամբողջությամբ կատարված է:
Ըստ բողոքի՝ «բացի վերը նշվածից, դատարանը հաշվի չի առել, որ ԼՂՀ
քրեական օրենսգրքի 53-րդ հոդվածում նախանշված է երկու խումբ
իրավապայմանների առկայություն, որոնք հանգեցնում են իրավական
միևնույն հետևանքի՝ տուգանքի հանրային աշխատանքով փոխարինում և
հանրային աշխատանքները կալանքով կամ ազատազրկմամբ փոխարինում:
Նշվածից հետևում է, որ օրենսդիրը նպատակ է հետապնդել ապահովել
դատարանի կողմից նշանակված պատժի կատարումը, իրացնել պատժի
նպատակները՝ սոցիալական արդարության վերականգնումը, հանցանք
կատարած անձի ուղղումը և հանցագործությունների կանխումը: Վերոգրյալից
հետևում է նաև, որ հանրային աշխատանքը կալանքով փոխարինումը պատժի
իրացման նպատակ է հետապնդում և, որպես այդպիսին, արդեն իսկ
նշանակված պատժի կատարված լինելը չի կարող հանգեցնի պատժի մեկ այլ
տեսակի կիրառմանը: Այսինքն, իրավաչափ չէ նշանակված պատժի
փոխարինմամբ առավել խստացված պատժատեսակը:»:
Ըստ բողոքի՝ չարամտությունը՝ որպես քրեորեն դատապարտելի
սուբյեկտիվ գործոն և հասարակական առավել վտանգավոր երևույթ,
օբյեկտիվորեն հանգեցնում է փոխարինվող պատժի խստացմանը
/ազատազրկման հետ կապված պատժի փոխարինմանն ու կիրառմանը/,
հետևաբար, նաև իրավակարգավորման արդյունավետ միջոցի գործադրմանը:
Բողոքաբերը, գնահատելով վերոհիշյալ իրավակարգավորումը պատժի
անխուսափելիության, պատասխանատվության և անհատականացման
սկզբունքների իրավաչափ կիրառման, ինչպես նաև պատիժը փոխարինելու
ինստիտուտի
արդյունավետության
և
մարդու
իրավունքների
պաշտպանությունը երաշխավորելու ու իրավունքի գերակայության
ապահովվածության տեսանկյուններից, գտնում է, որ ԼՂՀ քրեական
օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 6-րդ մասի նորմերով առկա են բավարար չափով
պատժի փոխարինման համար սահմանված դրույթներ, ըստ որոնց հանրային
աշխատանքները չեն կարող փոխարինվել, երբ արդեն իսկ պատժի
նպատակները կենսագործվել են:
Ըստ բողոքաբերի՝ ստորադաս դատարանները կրկնապատիժ են
սահմանել իր նկատմամբ, անհիմն արձանագրելով իբր չարամտորեն
խուսափելու հանգամանքը, առերևույթ խախտել են քրեակատարողական
օրենսգրքի, քրեական և քրեադատավարական օրենսգրքերի պահանջները,

որոնք հանգեցրել են Սահմանադրությամբ և Եվրոպական կոնվենցիայով
ամրագրված անձնական ազատության իր իրավունքի խախտմանը:
Բողոքում շարադրված են նաև ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 4-րդ, 10-րդ,
49-րդ, 50-րդ հոդվածների վերլուծությունները, որոնց արդյունքում բողոքաբերը եզրակացրել է, որ կոնկրետ դեպքում, երբ առկա չէ դատապարտյալի
կողմից պատիժը կրելուց խուսափելու փաստված անվիճելի հանգամանք,
ապա իրավաչափ չէ նշանակված պատժի փոխարինմամբ դրա առավել
խստացումը: Հետևաբար, ստորադաս դատարանները ՔԿՏ-ի միջնորդությունը
քննության առնելիս նախ պետք է պարզեին, թե առկա է արդյոք նշանակված
տուգանքի վճարման անհնարինությունը, և անհնարինությունը զուգորդված է
չարամիտ խուսափելու կամ դիտավորությամբ չկատարելու հետ:
Ըստ բողոքաբերի՝ ԸԻԴ/0001/13/19 քրեական նյութով 2019 թվականի
հունիսի 3-ին Գերագույն դատարանը որոշում է կայացրել, որը նմանատիպ
գործով է, սակայն այս և մյուս գործի փաստերը տարբերվում են:
Մասնավորապես, այդ գործով դատապարտյալ Վ. Գրիգորյանը 2018 թվականի
նոյեմբերի 26-ին գրավոր հայտարարություն է տվել այն մասին, որ
հրաժարվում է հանրային աշխատանքներ կատարելուց, իսկ 2018 թվականի
դեկտեմբերի 4-ին տված բացատրությամբ վերահաստատել
իր այդ
դիրքորոշումը: Մինչդեռ ինքը ոչ թե հայտարարություն է տվել կամ հրաժարվել
հանրային աշխատանքներ կատարելուց, այլ իր ընտանիքին կերակրելու
նպատակով քայլեր է ձեռնարկել գիշերն աշխատելու, իսկ ցերեկը
հնարավորության չափ շուտ հանրային աշխատանքներին հասնելու
ուղղությամբ, կատարել է հանրային աշխատանքներ ևս, բազմիցս խնդրել է
դրություն մտնել և ռեժիմը սահմանել այնպես, որ և´ դատական ակտի
պահանջը կատարվի, և´ իր պարտականությունները կատարվեն՝ կապված
ընտանիքի, հղի կնոջ, հաշմանդամ մոր և այլ ուշադրության արժանի շահերի
ապահովման հետ և, ի վերջո, իր կյանքի իրավունքը չխախտվի:
Մեջբերելով ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 6-րդ մասը՝
բողոքաբերը գտնում է, որ հոդվածում խոսվում է հանրային աշխատանքներից
չարամտորեն խուսափելու մասին, որի պայմաններում է միայն հնարավոր
հանրային աշխատանքներն ազատազրկմամբ փոխարինելը, իսկ եթե ինքը
չարամտորեն չի խուսափել հանրային աշխատանքների կատարումից, ապա
առնվազն պետք է փաստվեր դա:
Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը բողոքաբերը պատճառաբանել է
նրանով, որ բողոքում բարձրացված հարցերի /պատժի կատարված լինելը
բացառում է հանրային աշխատանքները կալանքով փոխարինելու
հնարավորությունը, և արդյոք հանրային աշխատանքներից չարամտորեն
չխուսափելու պայմաններում դատարանն իրավասու է այն փոխարինել
ազատազրկման ձևով պատժով/ վերաբերյալ կարող է օրենքի միատեսակ
կիրառությունն ապահովվել նաև հետագայում, և որ Վերաքննիչ դատարանն
առերևույթ թույլ է տվել դատական սխալ, այսինքն՝ առկա են ԼՂՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 430-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերը:
Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է վճռաբեկ բողոքն ընդունել
վարույթ, բավարարել այն և բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 05.04.2019թ.
որոշումը՝ մերժելով ՔԿՎ միջնորդությունը, կամ կարճել գործի վարույթը:

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը
վարույթ ընդունելը պայմանավորված է ԼՂՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 430-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքի
առկայությամբ, այն է՝ բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ Գերագույն
դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի
միատեսակ կիրառության համար: Գերագույն դատարանը կարևորում է
բողոքում բարձրացրած հարցի կապակցությամբ միասնական դատական
պրակտիկա ձևավորելու գործառույթը:
Գերագույն դատարանը, վճռաբեկ բողոքի հիմքի և հիմնավորումների
սահմաններում վերանայելով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը, գտնում է, որ
բողոքը պետք է մերժել և Վերաքննիչ դատարանի որոշումը թողնել օրինական
ուժի մեջ՝ Գերագույն դատարանի պատճառաբանություններով /քանի որ այն
սխալ է պատճառաբանված/ ելնելով հետևյալից.
Արցախի Հանրապետության դատական օրենսգրքի՝ «Դատական
ակտերի պարտադիրությունը» վերտառությամբ 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
համաձայն՝ 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: Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ դատական ակտը չկատարելն
առաջացնում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն:
Նշված իրավանորմի վերլուծությունից հետևում է, որ օրինական ուժի մեջ
մտած դատական ակտը չի կարող կրկին քննարկման առարկա լինել
/բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի/ և պարտադիր է բոլոր
պետական մարմինների, պաշտոնատար
անձանց,
ֆիզիկական
և
իրավաբանական անձանց համար:
ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 47-րդ հոդվածի համաձայն՝ պատիժը
պետական հարկադրանքի միջոց է, որը դատարանի դատավճռով պետության
անունից նշանակվում է հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված անձի
նկատմամբ և արտահայտվում է այդ անձին իրավունքներից ու
ազատություններից օրենքով նախատեսված զրկմամբ կամ դրանց
սահմանափակմամբ: Պատժի նպատակն է վերականգնել սոցիալական
արդարությունը, ուղղել պատժի ենթարկված անձին, ինչպես նաև կանխել
հանցագործությունները:
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում փաստել, որ պատժողական
ճիշտ քաղաքականությունը, պատիժների կատարման գործընթացի ճիշտ
կազմակերպումը և բարելավումը կարող են էական դրական դեր կատարել
հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության գործում:
Քրեական օրենսգրքում ամրագրված պատիժների համակարգն արտահայտում է քրեական իրավունքի հիմնական, առաջին հերթին՝ օրինականության, արդարության և մարդասիրության սկզբունքները:
Օրենսդիրը սահմանել է հատուկ ընթացակարգեր որպես պատիժ
նշանակված տուգանքը վճարելու անհնարինության դեպքում այն այլ
պատժատեսակով փոխարինելու համար, որոնք չեն կարող կամայականորեն
փոփոխվել, և որոնց կատարումը ապահովում են դրա համար լիազորված
մարմինները:

Այսպես, ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝
տուգանքը վճարելու անհնարինության դեպքում դատարանը տուգանքը կամ
տուգանքի չվճարված մասը փոխարինում է հանրային աշխատանքներով՝
հանրային աշխատանքների հինգ ժամը նվազագույն աշխատավարձի դիմաց:
ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝
հանրային աշխատանքները կատարելուց չարամտորեն խուսափելու դեպքում
հանրային աշխատանքների չկրած մասը դատարանը փոխարինում է
կալանքով կամ որոշակի ժամկետով ազատազրկմամբ՝ կալանքի կամ
որոշակի ժամկետով ազատազրկման մեկ օրը հաշվարկելով հանրային
աշխատանքների երեք ժամվա դիմաց:
Նույն օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի համաձայն՝ պատժի կատարման կարգը
և պայմանները սահմանվում են օրենքով:
ԼՂՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 24-րդ հոդվածի 8-րդ մասի
համաձայն՝ տուգանքի գումարն ամբողջությամբ վճարելուց հետո
տարածքային մարմինը դատապարտյալին տալիս է տեղեկանք՝ պատիժը
կրած լինելու մասին, և այդ մասին հայտնում դատական ակտը կայացրած
դատարանին…:
ԼՂՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին
կետը, որպես պատժից ազատման հիմք սահմանում է դատարանի
դատավճռով նշանակված պատիժն ամբողջությամբ կրելը:
ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1ին և 3-րդ կետերի համաձայն՝ քրեական դատավարություն իրականացնող
մարմինները պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցառումները, որպեսզի
իրենց գործունեության արդյունքում՝ 1/ քրեական օրենսգրքով չթույլատրված
արարք կատարած յուրաքանչյուր ոք բացահայտվի և քրեական օրենքով
նախատեսված դեպքերում և սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով
պատասխանատվության ենթարկվի, ...3/ ոչ ոք անօրինական կամ առանց
անհրաժեշտության չենթարկվի դատավարական հարկադրանքի միջոցների,
պատժի, իրավունքների և ազատությունների այլ սահմանափակման:
ԼՂՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի համաձայն.
1.Պատիժը կրելու կարգն ու պայմանները խախտելու դեպքում
տարածքային մարմինը դատապարտյալին նախազգուշացնում է օրենքով
սահմանված պատասխանատվության մասին:
2...
3. Հանրային աշխատանքների ձևով պատիժը կրելուց չարամտորեն
խուսափող է համարվում այն դատապարտյալը, ով՝
1) մեկ ամսվա ընթացքում կատարել է հանրային աշխատաժամերի
հաշվառման քարտով նախատեսված աշխատանքների իննսուն տոկոսից
պակաս հանրային աշխատանքներ՝ առանց հարգելի պատճառի.
2...
3...
4) հրաժարվում է հանրային աշխատանքներ կատարելուց:
Նշված նորմերի վերլուծությունից բխում է, որ քրեակատարողական
իրավունքի նորմերը պետության կողմից սահմանված և համապատասխան
իրավական ակտերում ամրագրված համապարտադիր կանոններ են, որոնք
կարգավորում են պատիժների կատարման և կրման ընթացքում ծագող
հասարակական հարաբերությունները և քրեաիրավական ներգործության

միջոցների կիրառումը, և որ հանրային աշխատանքները նախատեսված են
որպես այլընտրանքային պատժատեսակ /որպես որոշակի ժամկետով
նշանակված ազատազրկմանը/ ու նշանակվում են նաև տուգանքը վճարելու
անհնարինության դեպքում, և որ հանրային աշխատանքները կատարելուց
չարամտորեն խուսափելու դեպքում հանրային աշխատանքների չկրած մասը
ենթակա
է
փոխարինման
կալանքով
կամ
որոշակի
ժամկետով
ազատազրկմամբ, ընդ որում, դատապարտյալը համարվում է
հանրային
աշխատանքների կատարումից չարամտորեն խուսափող, եթե մեկ ամսվա
ընթացքում կատարել է հանրային աշխատաժամերի հաշվառման քարտով
նախատեսված աշխատանքների իննսուն տոկոսից պակաս հանրային
աշխատանքներ՝ առանց հարգելի պատճառի, կամ հրաժարվում է հանրային
աշխատանքներ կատարելուց:
Այսպիսով, վերոնշյալ իրավական նորմերից հետևում է, որ տուգանքը
հանրային աշխատանքներով փոխարինվում է տուգանքը վճարելու անհնարինության դեպքում, իսկ հանրային աշխատանքները կալանքով կամ որոշակի
ժամկետով ազատազրմամբ՝ այն կատարելուց չարամտորեն խուսափելու
դեպքում:
Հարցի կապակցությամբ Գերագույն դատարանը հարկ է համարում
արձանագրել, որ դատապարտյալները պարտավոր են պահպանել հանրային
աշխատանքների կրման վայրի ներքին կանոնակարգը, բարեխղճորեն
վերաբերվել աշխատանքին, քրեակատարողական տեսչությանը տեղյակ
պահել բնակության վայրի փոփոխման մասին:
Ինչպես հետևում է սույն քրեական նյութի փաստական հանգամանքներից՝ դատապարտյալ Կ.Առստամյանի նկատմամբ նշանակված տուգանքն
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի օգոստոսի 13-ի օրինական ուժի
մեջ մտած որոշմամբ արդեն իսկ փոխարինվել է 600 ժամ տևողությամբ
հանրային աշխատանքներով, որից 390 ժամը Կ.Առստամյանը կրել է, իսկ
մնացած 210 ժամը կրելուց խուսափել է և դրա դիմաց 2019 թվականի
փետրվարի 14-ի դրությամբ վճարել 42.000 ՀՀ դրամ, համարելով, որ կրել է
դատավճռով նշանակված պատիժը: Սույն նյութը քննելիս Առաջին ատյանի
դատարանը, գտնելով, որ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված չէ
տուգանքը
հանրային
աշխատանքներով
փոխարինված
լինելու
պայմաններում, հանրային աշխատանքների որոշակի մասը կրած լինելու,
իսկ չկրած մասի համապատասխան մասով տուգանքը հանրային
աշխատանքներով փոխարինելու բանաձևով հետհաշվարկ կատարելու կարգ,
մերժել է քրեական նյութը կարճելու մասին փաստաբանի միջնորդությունը և
դատապարտյալ Կ.Առստամյանի նկատմամբ հանրային աշխատանքները
փոխարինել կալանքով: Վերաքննիչ դատարանն էլ, անփոփոխ թողնելով
Առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, արձանագրել է, որ դատավճռով
նշանակված տուգանքի գումարի մի մասի վճարումը չի կարող համարվել
տուգանքի ձևով նշանակված պատժի կրում, և որ դատապարտյալը կարող է
ազատվել պատժից, եթե ամբողջությամբ է վճարել դատավճռով նշանակված
տուգանքի գումարը:
Գերագույն դատարանը Վերաքննիչ դատարանի նման հետևությունը
համարում է չբխող ԼՂՀ քրեական, քրեակատարողական և քրեադատավարական օրենսգրքերի պահանջներից: Վերաքննիչ դատարանի նման

մոտեցումը իմաստազրկում է պատժի նշանակման և պատժի փոխարինման
սկզբունքները:
Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ իր 2019
թվականի հունիսի 3-ի որոշմամբ թիվ ԸԻԴ/0001/13/19 քրեական նյութով
արդեն իսկ անդրադարձել է սույն վճռաբեկ բողոքում բարձրացված խնդրին,
այն է՝ դատավճռով նշանակված պատիժը՝ տուգանքը, դատարանի որոշմամբ
հանրային աշխատանքներով փոխարինելուց և դատարանի նշված որոշումն
ուժի
մեջ
մտնելուց
հետո՝
դատապարտյալի
կողմից
հանրային
աշխատանքները կատարելուց հրաժարվելու դեպքում, տուգանքի գումարը
վճարելը կարո՞ղ է համարվել արդյոք դատավճռով նշանակված պատժի կրում:
Գերագույն դատարանը, վերլուծության ենթարկելով ԼՂՀ քրեական,
քրեադատավարական և քրեակատարողական օրենսգրքերի՝ նշված հարցին
վերաբերող իրավական նորմերը, արձանագրել է, «որ տուգանքը հանրային
աշխատանքներով, իսկ հանրային աշխատանքներն ազատազրկմամբ
փոխարինելու ինստիտուտներն իրենցից ներկայացնում են քրեական,
քրեադատավարական և քրեակատարողական նորմերի համակարգված
ամբողջություն, որը կոչված է օրենքով որոշված դեպքերում ու կարգով
պատժի կատարման շրջանակներում ապահովելու հանցանքի կատարման
մեջ մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ դատական կարգով նշանակված
պատժի փոխարինումը մեկ այլ՝ օրենքով նախատեսված ավելի խիստ
պատժով: Պատժի փոխարինման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է
այնպիսի հանգամանքների առկայությամբ, որպիսիք խոչընդոտում են
նախկինում նշանակված պատժի կատարմանը: Գերագույն դատարանն
արձանագրում է, որ պատժի կատարումից խուսափելու դեպքում
փոխարինման ինստիտուտն արդեն իսկ ենթադրում է դատապարտյալի
կողմից առավել խիստ պատժի կրում, սակայն փոխարինման նպատակը ոչ թե
դատապարտյալին առավել խիստ պատժի դատապարտելն է, այլ դատարանի
կողմից դատավճռով նշանակված պատժի կատարումն ապահովելը՝
դատավճռով նշանակված առավել մեղմ պատժի կրման անհնարինության
պատճառով, կամ դրա կատարումից հրաժարվելու դեպքում:»: Նշված
որոշմամբ Գերագույն դատարանն անթույլատրելի է ճանաչել հանրային
աշխատանքներն ազատազրկմամբ փոխարինված լինելու պարագայում
տուգանքը վճարված լինելը համարել պատժի կրում:
Գերագույն դատարանը, զարգացնելով վերը նշված դիրքորոշումը, ևս
փաստում է, որ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով դատավճռով
նշանակված պատիժը՝ տուգանքը հանրային աշխատանքներով փոխարինված
լինելու պարագայում, արդեն չեն գործում տուգանքը կարգավորող իրավական
նորմերը, և հանրային աշխատանքները կալանքով կամ որոշակի ժամկետով
ազատազրկմամբ փոխարինելու մասին միջնորդությունները քննարկելիս
դատարանները պետք է քննարկման առարկա դարձնեն միայն հանրային
աշխատանքները նշված պատիժներով փոխարինելու իրավաչափության
հարցը, հետևաբար, անթույլատրելի է նշված փուլում տուգանքի վճարումը,
առավել ևս դրա վճարված լինելը համարել պատժի կրում: Այս փուլում,
դատարանները միայն պետք է պատասխանեն այն հարցին, թե արդյոք
դատապարտյալի արարքում կան հանրային աշխատանքների ձևով պատիժը
կրելուց չարամտորեն խուսափելու հատկանիշներ, որոնց բովանդակությունը
բացահայտված է ԼՂՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 3-րդ

մասով, և դատարանները մեծ ուշադրություն պետք է դարձնեն հանրային
աշխատանքների կատարումն ապահովելու պայմաններին, հանրային
աշխատանքներին չներկայանալու պատճառներին /հարգելի կամ առանց
հարգելի պատճառի/, որպեսզի լիարժեք ապահովվեն դատապարտյալի
իրավունքներն ու օրինական շահերը:
Ինչ վերաբերում է վճռաբեկ բողոքում ԸԻԴ/0044/13/09 և 0019/13/13
քրեական նյութերով Գերագույն դատարանի որոշումների վկայակոչմանը,
ապա հարկ է նշել, որ այդ որոշումները վերաբերում են տուգանքը հանրային
աշխատանքներով փոխարինելու փուլին, և առկա չէր օրինական ուժի մեջ
մտած դատական ակտ՝ տուգանքն արդեն իսկ հանրային աշխատանքներով
փոխարինված լինելու մասին:
Ավելին՝ թիվ ԸԻԴ/0007/13/2013 2013 թվականի հոկտեմբերի 11-ի
որոշմամբ Գերագույն դատարանը, քննարկելով Ռ.Գրիգորյանի նկատմամբ
հանրային աշխատանքներն ազատազրկմամբ փոխարինելու վերաբերյալ
միջնորդությունը, արձանագրել է. «...նման պայմաններում դատապարտյալ Ռ.
Գրիգորյանի նկատմամբ հանրային աշխատանքներն ավելի խիստ պատժատեսակով չփոխարինելը կբերի պատժի կատարման անհնարինության և
օրինականության, օրենքի առջև հավասարության, պատասխանատվության
անխուսափելիության,
արդարության
ու
պատասխանատվության
անհատականացման սկզբունքների խախտմանը, ինչն անթույլատրելի է:»:
Այսպիսով, Վերաքննիչ դատարանը հիմնավոր է մերժել վերաքննիչ
բողոքը, սակայն սխալ է պատճառաբանել իր որոշումը:
Վերոհիշյալ
պատճառաբանություններից
ելնելով՝
Գերագույն
դատարանը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը պետք է թողնել
օրինական ուժի մեջ՝ սույն որոշման պատճառաբանություններով, ինչը բխում
է ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 436-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին
կետով սահմանված Գերագույն դատարանի լիազորություններից, համաձայն
որոնց՝
գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի վերանայման
արդյունքում Գերագույն դատարանը մերժում է վճռաբեկ բողոքը՝ դատական
ակտը թողնելով օրինական ուժի մեջ: Այն դեպքում, երբ Գերագույն
դատարանը մերժում է վճռաբեկ բողոքը, սակայն դատարանի կայացրած
գործն ըստ էության ճիշտ լուծող դատական ակտը թերի կամ սխալ է
պատճառաբանված, ապա Գերագույն դատարանը պատճառաբանում է
անփոփոխ թողնված դատական ակտը: Իսկ դատապարտյալ Կ.Առստամյանի
կողմից վճարված 42.000 ՀՀ դրամը ենթակա է վերադարձման:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 436-րդ, 438-440-րդ հոդվածներով, Գերագույն դատարանը
ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռաբեկ բողոքը մերժել: Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ
դատարանի 2019 թվականի ապրիլի 5-ի որոշումը թողնել օրինական ուժի մեջ՝
սույն որոշման պատճառաբանություններով:
2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի
դահլիճում հրապարակման
պահից, վերջնական է և ենթակա չէ
բողոքարկման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝

ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն

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

