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

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 17(381) «30» օգոստոսի 2019թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
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«Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների անցկացման
ընթացքում օգտագործվող հատուկ (մշակված, ծրագրված,
հարմարեցված) տեխնիկական միջոցների ցանկը հաստատելու
մասին» ԱՀ կառավարության N 692-Ն որոշումը

365

«Ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների
գույքագրման կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N
694-Ն որոշումը
«Ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության
նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման
համար կայանալիք մրցույթին մասնակցության հայտերին,
մրցույթի մասնակիցների որակավորմանը, ֆինանսական և
տեխնիկական կարողություններին ներկայացվող չափորոշիչները և մրցութային փաթեթների պատրաստման կարգը
սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 695-Ն որոշումը
«Ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության
նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման
համար հատուկ թույլտվության տրամադրման կարգը սահմանելու, ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման
համար հատուկ թուլտվության տրամադրման հարցերով
միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու և ռադիոակտիվ
հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով
ընդերքօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման համար հատուկ
թույլտվության տրամադրման հարցերով միջգերատեսչական
հանձնաժողովի աշխատակարգը և կազմը հաստատելու մասին»
ԱՀ կառավարության N 696-Ն որոշումը
«Ընդերքօգտագործման թափոնների և ընդերքօգտագործման
թափոնների օբյեկտների՝ ըստ վտանգավորության դասակարգման կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 697-Ն
որոշումը
«Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման
թափոնների
վերամշակման
փոփոխված
պլանների՝ ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա
միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության
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բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի հետ
համաձայնեցման կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 698-Ն որոշումը
«Ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման կարգը
սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 699-Ն որոշումը
«Ընդերքօգտագործման
թափոնների
օբյեկտի
վերջնական
փակումից հետո ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա
միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության
բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից
ընդերքօգտագործողի փոխարեն ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի պահպանման, դիտանցման և հսկողության
միջոցառումներն իրականացնելու դեպքերը և կարգը սահմանելու
մասին» ԱՀ կառավարության N 700-Ն որոշումը
«Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառավարմանը
և ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարմանն ու վերամշակմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և
չափանիշները սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 701-Ն
որոշումը
«Վթարների դեպքում մարդու առողջության համար դրանց
հետևանքների նվազեցմանը և բնապահպանական վնասի չափի
գնահատմանը և վնասի փաստացի կամ հնարավորինս
նվազեցմանը վերաբերող տեղեկատվությանը ներկայացվող
պահանջների և տեղեկատվության տրամադրման կարգի
սահմանման մասին» ԱՀ կառավարության N 702-Ն որոշումը
«Ֆինանսական
երաշխիքի
բովանդակությունը
և
դրան
ներկայացվող չափորոշիչները, դրանց ներկայացվող որակական
չափանիշների գնահատման, ինչպես նաև ֆինանսական
երաշխիքի հաշվարկման կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 703-Ն որոշումը
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«Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներում դիտանցման
իրականացման կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության
N 704-Ն որոշումը

376

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 711-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 712-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 713-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 714-Ն որոշումը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003
թվականի նոյեմբերի 28-ի N 335 որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 724-Ն որոշումը
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005
թվականի նոյեմբերի 29-ի N 496 որոշման մեջ լրացումներ

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 725-Ն որոշումը
382

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
սեպտեմբերի 17-ի N 775-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 726-Ն որոշումը
ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական
ծառայության խորհրդի 2011 թվականի մարտի 12-ի N 70-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
քաղաքացիական ծառայության խորհրդի N 180-Ն որոշումը
««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական
ծառայության խորհրդի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը վերանվանելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2011
թվականի մարտի 12-ի N 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի
N 181-Ն որոշումը

ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ,
ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
385

«Անհատ ձեռնարկատեր Քնարիկ Մարտիրոսյանի լիցենզիայի
գործունեության վայրի փոփոխման մասին» ԱՀ առողջապահության նախարարի N 230-Ա հրամանը

386

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2012 թվականի փետրվարի 6-ի N 2-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու
մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 240-Ն հրամանը
«Արցախի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած շահութահարկի կամ եկամտային հարկի մասին տեղեկանքի ձևը
սահամնելու մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 241-Ն հրամանը
ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ

387

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
388
389

ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 1573/02/16
որոշումը
ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 0018/04/17
որոշումը
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ

390

391

«Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 31-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ և 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ
կետերի դրույթների կիրառման վերաբերյալ» ԱՀ կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովի N-1 պաշտոնական պարզաբանումը..
«Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 6-րդ
հոդվածի 11-րդ մասի դրույթների կիրառման վերաբերյալ» ԱՀ
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N-2 պաշտոնական
պարզաբանումը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 օգոստոսի 2019թ.

N 692-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՏՈՒԿ (ՄՇԱԿՎԱԾ, ԾՐԱԳՐՎԱԾ,
ՀԱՐՄԱՐԵՑՎԱԾ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին»
օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի` Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը
ո ր ո շ ու մ է.
1.
Հաստատել
օպերատիվ-հետախուզական
միջոցառումների
անցկացման ընթացքում օգտագործվող հատուկ (մշակված, ծրագրված,
հարմարեցված) տեխնիկական միջոցների ցանկը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27–ի N 692-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՏՈՒԿ (ՄՇԱԿՎԱԾ, ԾՐԱԳՐՎԱԾ,
ՀԱՐՄԱՐԵՑՎԱԾ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

1. Տեխնիկական (այդ թվում` նաև ծրագրային) միջոցներ, որոնք հատուկ
նախատեսված են բնակարանների կամ այլ տարածքների գաղտնի (ծպտյալ)
տեսահսկման և գաղտնալսման, դրանցում տեղի ունեցող իրադարձությունների ու
խոսակցությունների հսկման և ձայնագրման համար, ինչպես նաև ստանդարտ
տեխնիկական, այդ թվում` նաև ծրագրային միջոցներ, որոնք հարմարեցված կամ
լրացուցիչ մշակված (ձևափոխված) են այդ նպատակների համար:
2. Տեխնիկական (այդ թվում` նաև ծրագրային) միջոցներ, որոնք հատուկ
նախատեսված են համակարգչային ցանցեր և համակարգեր անհետք ներթափանցելու,
դրանցում մուտքագրվող, պահվող, մշակվող կամ հաղորդվող տեղեկատվությունը
կորզելու (փոփոխելու, ոչնչացնելու) և ամրագրելու հնարավորություն ստեղծելու
համար, ինչպես նաև ստանդարտ տեխնիկական, այդ թվում` նաև ծրագրային
միջոցներ, որոնք հարմարեցված կամ լրացուցիչ մշակված (ձևափոխված) են այդ
նպատակների համար:
3. Տեխնիկական (այդ թվում` նաև ծրագրային) միջոցներ, որոնք հատուկ նախատեսված են առանց բանալիների բնօրինակի մեխանիկական, էլեկտրամեխանիկական,
էլեկտրոնային և այլ կողպող սարքերը բացելու ու հետագայում վերականգնելու
(փակելու) համար, ինչպես նաև ստանդարտ տեխնիկական, այդ թվում` նաև
ծրագրային միջոցներ, որոնք հարմարեցված կամ լրացուցիչ մշակված (ձևափոխված)
են այդ նպատակների համար:
4. Տեխնիկական (այդ թվում` նաև ծրագրային) միջոցներ, որոնք հատուկ
նախատեսված են հեռախոսային (ֆիքսված, բջջային և այլ տեսակի կապի)
խոսակցությունների կամ հաղորդագրությունների (SMS, MMS, ֆաքս, e-mail
հաղորդագրությունների և այլն), ինտերնետային ցանցում աշխատանքի գաղտնի
(ծպտյալ) վերահսկման, գաղտնալսման և ձայնագրառման համար, ինչպես նաև
ստանդարտ տեխնիկական, այդ թվում` նաև ծրագրային միջոցներ, որոնք
հարմարեցված կամ լրացուցիչ մշակված (ձևափոխված) են այդ նպատակների համար:
5. Տեխնիկական (այդ թվում` նաև ծրագրային) միջոցներ, որոնք հատուկ
նախատեսված են նամակագրության, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների
գաղտնի (ծպտյալ) վերահսկման համար, ծրարի, փաթեթի (արտաքին թաղանթի)
անհետք բացմամբ և վերականգնմամբ կամ առանց բացելու, ինչպես նաև ստանդարտ
տեխնիկական, այդ թվում` նաև ծրագրային միջոցներ, որոնք հարմարեցված կամ
լրացուցիչ մշակված (ձևափոխված) են այդ նպատակների համար:
6. Տեխնիկական (այդ թվում` նաև ծրագրային) միջոցներ, որոնք հատուկ
նախատեսված են առարկաները նույնացնող (թղթադրամներ, իրեր, փաթեթներ,
փաստաթղթեր և այլն) անտեսանելի նշանների տեղադրման համար, ինչպես նաև
ստանդարտ տեխնիկական, այդ թվում` նաև ծրագրային միջոցներ, որոնք
հարմարեցված կամ լրացուցիչ մշակված (ձևափոխված) են այդ նպատակների համար:
7. Տեխնիկական (այդ թվում` նաև ծրագրային) միջոցներ, որոնք հատուկ
նախատեսված են շարժական և ոչ շարժական (ստացիոնար) ռադիոտեղորոշման
համար, ինչպես նաև ստանդարտ տեխնիկական, այդ թվում` նաև ծրագրային
միջոցներ, որոնք հարմարեցված կամ լրացուցիչ մշակված (ձևափոխված) են այդ
նպատակների համար:

8. Տեխնիկական (այդ թվում` նաև ծրագրային) միջոցներ, որոնք հատուկ
նախատեսված են ծպտյալ եղանակով մարդու հոգեֆիզիոլոգիական գործընթացների
ակամա փոփոխության, անկեղծությունը բացահայտելու համար (պոլիգրաֆ), ինչպես
նաև ստանդարտ տեխնիկական, այդ թվում` նաև ծրագրային միջոցներ, որոնք
հարմարեցված կամ լրացուցիչ մշակված (ձևափոխված) են այդ նպատակների համար:
9. Տեխնիկական (այդ թվում` նաև ծրագրային) միջոցներ, որոնք հատուկ
նախատեսված են իրերի և փաստաթղթերի գաղտնի (ծպտյալ) հետազոտման համար,
ինչպես նաև ստանդարտ տեխնիկական, այդ թվում` նաև ծրագրային միջոցներ, որոնք
հարմարեցված կամ լրացուցիչ մշակված (ձևափոխված) են այդ նպատակների համար:
10. Տեխնիկական (այդ թվում` նաև ծրագրային) միջոցներ, որոնք հատուկ
նախատեսված են անձանց, տրանսպորտային միջոցների և այլ օբյեկտների
տեղաշարժի գաղտնի (ծպտյալ) հսկման համար, ինչպես նաև ստանդարտ
տեխնիկական, այդ թվում` նաև ծրագրային միջոցներ, որոնք հարմարեցված կամ
լրացուցիչ մշակված (ձևափոխված) են այդ նպատակների համար:

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 օգոստոսի 2019թ.

N 694-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՓԱԿՎԱԾ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Ընդերքի մասին օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 19րդ կետը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների
գույքագրման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 694-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՓԱԿՎԱԾ
ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են ընդերքօգտագործման թափոնների փակված
օբյեկտների
գույքագրման
մեթոդաբանության
և
գույքագրման
ամփոփ
տեղեկատվական թերթիկի ձևի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Գույքագրման ընթացքում ստացված տեղեկատվությունը հիմք է
հանդիսանալու ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների տարածքում
շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մակարդակի որոշման, շրջակա միջավայրին
հասցված վնասի գնահատման և աղտոտվածության նվազեցման, չեզոքացման կամ
վերացման միջոցառումների մշակման համար:
3. Ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների գույքագրումը
ներառում է հետևյալ գործողությունները՝
1) փակված օբյեկտի նույնականացում.
2) գույքագրման ամփոփ տեղեկատվական թերթիկի պատրաստում.
3) օբյեկտի դասակարգում՝ ըստ վտանգավորության դասի:
4. Գույքագրումն իրականացվում է երկու փուլով`
1) ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների մասին նախագծերի,
հաշվետվությունների, օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռի,
օգտակար հանածոների վերամշակման փորձարարական տեխնոլոգիաների
կիրառման վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի ուսումնասիրություն.
2) դաշտային ուսումնասիրություններ:
5. Դաշտային ուսումնասիրությունների ընթացքում կատարվում է ընդերքօգտագործման
թափոնների
փակված
օբյեկտների
և
հարակից
տարածքների
ուսումնասիրություն՝
տեղազննման,
նմուշառման,
նմուշների
քիմիական
վերլուծության եղանակներով: Դաշտային ուսումնասիրությունների արդյունքում
պետք է ապահովվի հետևյալ հարցերի վերաբերյալ սպառիչ տեղեկատվությունը`
1) օբյեկտի տիպ (պոչամբարներ, խարամակուտակիչներ, շլամակուտակիչներ և
այլն).
2) օբյեկտի զբաղեցրած մակերես.
3) օբյեկտում կուտակված ընդերքօգտագործման թափոնների ծավալ.
4) օբյեկտում կուտակված թափոնների ագրեգատային վիճակ.
5) օբյեկտում կուտակված թափոնների քիմիական բաղադրություն.
6) օբյեկտի վտանգավորության դասի որոշում.
7) օբյեկտի վնասակար ազդեցության գոտու սահմանների որոշում.
8) շրջակա միջավայրի աղտոտվածության բնույթի ուսումնասիրություն:
6.
Դաշտային
ուսումնասիրությունների
արդյունքներով
կազմվում
է
ընդերքօգտագործման թափոնների տեղադրման օբյեկտի վերաբերյալ ամփոփ
տեղեկատվական թերթիկը` համաձայն ձևի:
7. Ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների վտանգավորության
դասի գնահատումն իրականացվում է ըստ շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր
վնասակար ազդեցության, ինչպես նաև օբյեկտում կուտակված ընդերքօգտագործման
թափոնների բաղադրության, բնակավայրերից օբյեկտի հեռավորության և տեղադիրքի
հիման վրա:
8. Ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների վտանգավորության
դասը կանխորոշում է դրանցում կատարվելիք միջոցառումների (օգտահանման,
վերամշակման, կոնսերվացման և այլն) առաջնահերթությունները:

9. Գույքագրման աշխատանքներն իրականացվում են շրջակա միջավայրի
պահպանության
ոլորտում
բնապահպանության
բնագավառի
պետական
կառավարման լիազոր մարմնի կողմից:

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Ձև
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՓԱԿՎԱԾ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
NN

Անվանումը

ը/կ
1. Գտնվելու վայրը
2. Օբյեկտի տեսակը
3. Օբյեկտի տարողությունը, մ3

Բնութագիրը
Նշվում է օբյեկտի տեղադիրքը՝ շրջան, համայնք
Պոչամբար, խարամակուտակիչ, շլամակուտակիչ,
ստորգետնյա փորվածք, լցակույտ և այլն
Նշվում է օբյեկտում փաստացի կուտակված
ընդերքօգտագործման թափոնների մոտավոր ծավալը

4. Օբյեկտում կուտակված թափոնների Պինդ, հեղուկ, մածուկանման, կախույթ և այլն
ագրեգատային վիճակը
5. Օբյեկտում կուտակված թափոնների Ներկայացվում է տեղեկատվություն թափոնների
քիմիական բաղադրությունը
քիմիական բաղադրության վերաբերյալ
6. Օբյեկտի մակերեսը, մ2
7. Օբյեկտի հեռավորությունը
բնակավայրից, մ
8. Օբյեկտի տեղադիրքը

Նշվում է օբյեկտի գրաված տարածքի մակերեսը
Նշվում է հեռավորությունը մինչև մոտակա բնակելի
տարածքները
Ներկայացվում է տեղեկատվություն քաղաքաշինական
գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների
տարածքում թափոնների տեղադրման փակված օբյեկտի
գտնվելու վերաբերյալ

9. Օբյեկտի վտանգավորության դասը

Ներկայացվում է ըստ շրջակա միջավայրի վրա օբյեկտի
հնարավոր վնասակար ազդեցության
Իրավաբանական անձի անվանումը (եթե այդպիսինն
առկա է)

10. Տեղեկատվություն օբյեկտի
սեփականատիրոջ վերաբերյալ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 օգոստոսի 2019թ.

N 695-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՀՈՒՄՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՅԱՆԱԼԻՔ
ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻՆ, ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆԸ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ԵՎ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հինք ընդունելով Ընդերքի մասին օրենսգրքի 20.1-ին հոդվածի 2-րդ մասը`
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության
նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման համար
կայանալիք մրցույթին մասնակցության հայտերին, մրցույթի մասնակիցների
որակավորմանը, ֆինանսական ու տեխնիկական կարողություններին
ներկայացվող չափորոշիչները և փաթեթների պատրաստման կարգը՝
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 695-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՀՈՒՄՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՅԱՆԱԼԻՔ ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻՆ, ՄՐՑՈՒՅԹԻ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆԸ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՈՒ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ
ԵՎ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

1. Սույն կարգով սահմանվում են ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական
ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման
համար կայանալիք մրցույթին մասնակցության հայտերին (այսուհետ` հայտ), մրցույթի
մասնակիցների որակավորմանը, ֆինանսական ու տեխնիկական կարողություններին
ներկայացվող չափորոշիչները, ինչպես նաև մրցութային փաթեթների պատրաստման
ընթացակարգը:
2.
Հայտեր
ստանալու
նպատակով
Արցախի
Հանրապետության
բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարությունը (այսուհետ՝
նախարարություն) մրցույթի մասին ծանուցումը հրապարակում է զանգվածային
լրատվության միջոցներով, ինչպես նաև նախարարության www.mnp.nkr.am
պաշտոնական կայքում՝ մրցույթն սկսվելուց առնվազն 45 օր առաջ:
3. Մրցույթի մասնակից է համարվում այն անձը, որը մրցույթի անցկացման մասին
հրապարակային ծանուցման մեջ նշված ժամկետում` սահմանված կարգով
նախարարություն է ներկայացրել հայտ:
4. Հայտը մասնակցի կողմից ներկայացվում է էլեկտրոնային կամ թղթային
տարբերակով:
5. Հայտերը գրանցվում են առանձին գրանցամատյանում` ըստ ստացման
հերթականության` ծրարի վրա նշելով գրանցման համարը, տարեթիվը, ամիսը,
ամսաթիվը և ժամը:
6. Հայտերի գրանցման գրանցամատյանում նշվում են`
1) հաշվառման հերթական համարը, օրը, ամիսը, տարեթիվը և ժամը.
2) մրցույթի ծածկագիրը.
3)
հայտատուի
անվանումը,
հասցեն,
էլեկտրոնային
փոստը
և
հեռախոսահամարը:
7. Հայտին կից մրցույթի մասին հայտարարության ցանկով նախատեսված
փաստաթղթերը (թղթային կամ էլեկտրոնային կրիչով) ներկայացվում են փակ
ծրարով` մրցույթի մասին հայտարարությամբ սահմանված ժամկետում՝ առձեռն կամ
պատվիրված նամակով՝
1) ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է նշագրված լինեն և կազմված՝
բնօրինակից ու մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված թվով
կրկնօրինակներից: Փաստաթղթերի վրա համապատասխանաբար գրվում են
«բնօրինակ» և «կրկնօրինակ» բառերը.
2) ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները՝
ա. մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտը
ներկայացնելու վայրը (հասցեն),
բ. «Չբացել՝ մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը» բառերը,
գ. մրցույթի ծածկագիրը,
դ.
հայտատուի
անվանումը,
հասցեն,
էլեկտրոնային
փոստը
և
հեռախոսահամարը:

8. Լիազոր մարմինը հայտն ընդունելուց հետո անմիջապես մրցույթի մասնակցին
առձեռն տալիս է կամ վերջինիս փոստային կամ էլեկտրոնային հասցեին ուղարկում է
տեղեկանք մրցույթի հայտն ընդունելու մասին:
9. Սույն կարգի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը, ինչպես նաև
հայտեր ներկայացնելու ժամկետը լրանալուց հետո տրված հայտերին կից ծրարն
առանց բացվելու մերժվում է և վերադարձվում է ներկայացնողին:
10. Մրցույթի մասնակիցը, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի
ավարտը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտը: Հայտի փոփոխությունը
կատարվում է հայտ ներկայացնելու համար նախատեսված կարգով` ծրարի վրա
ավելացնելով «փոփոխում» բառը:
11. Հայտերի բացման նիստի օրը նշանակվում է հայտերի ընդունման վերջին օրը`
եթե այլ ժամկետ չի սահմանված մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարությամբ:
12. Մրցույթին կարող են մասնակցել միայն Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N695-Ն որոշման համաձայն հատուկ
թույլտվություն ստացած իրավաբանական անձինք:
13.
Մինչև
մրցույթի
կայացման
մասին
հայտարարություն
տալը
նախարարությունը պատրաստում է մրցութային փաթեթը, որը ներառում է՝
1) հայտարարության տեքստը, որում նշվում են`
ա. մրցույթի առարկան,
բ. մրցույթի անցկացման վայրը, օրն ու ժամը,
գ. մրցույթի կազմակերպչի անվանումը,
դ. փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետը,
ե. մրցույթին մասնակցության համար հայտատուի կողմից ներկայացվող
անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը,
զ. մրցույթի կանոնակարգին ծանոթանալու վայրը և կանոնակարգի պատճենը
տրամադրելու կարգը,
է. հայտերի բացման նիստի օրը,
ը. մրցույթի ծածկագիրը.
2) ընդերքի տեղամասի երկրաբանական և աշխարհագրական նկարագրությունը.
3) ընդերքի տեղամասի կոորդինատները.
4) տեղեկություն նախկինում կատարված աշխատանքների մասին.
5) տեղեկություն ընդերքօգտագործման համար անհրաժեշտ հողատարածքների
սեփականատերերի և կնքված հողօգտագործման նախնական պայմանագրերի
վերաբերյալֈ
14. Սույն կարգի 13-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ե» պարբերությամբ պահանջվող
փաստաթղթերն են`
1) պետական գրանցման վկայականի պատճենը կամ պետական գրանցման
համարը.
2) ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության առաջարկվող
ծրագիրը.
3) տեղեկություն նորագույն մեթոդների և տեխնոլոգիաների կիրառման,
միջազգային փորձի, նախատեսվող ներդրումների ծավալի, իրականացվելիք
աշխատանքների ժամկետների, ստեղծվելիք աշխատատեղերի թվի վերաբերյալ.
4) տեղեկություն աշխատանքների կատարման ընթացքում շրջակա միջավայրի
պահպանության, բնակչության առողջության անվտանգության և տեխնիկական
անվտանգության ապահովման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումների
վերաբերյալ.
5) տեղեկություն ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների մասին՝
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 1-ի
N 199-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան:
15. Հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերում վրիպակների կամ
բացթողումների հայտնաբերման դեպքում, մրցութային հանձնաժողովի որոշմամբ,

մինչև տվյալ մրցույթի անցկացման օրը հայտատուին տրամադրվում է ժամանակ`
նշված վրիպակները կամ թերությունները՝ մինչև մրցույթի անցկացման օրը
վերացնելու կամ ներկայացված փաստաթղթերում առկա ակնհայտ սխալները,
վրիպակներն ինքնուրույն ուղղելու համարֈ

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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N 696-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՀՈՒՄՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՀԱՏՈՒԿ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ,
ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՀՈՒՄՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏՈՒԿ
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԵՎ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՀՈՒՄՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏՈՒԿ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ
ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԿԱԶՄԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Ընդերքի մասին օրենսգրքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասը և
80-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ

է.
1. Սահմանել ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության
նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման համար հատուկ
թույլտվության տրամադրման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի:
2. Ստեղծել ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության
նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման համար հատուկ
թույլտվության տրամադրման հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողով
(այսուհետ` միջգերատեսչական հանձնաժողով) և հաստատել միջգերատեսչական հանձնաժողովի`
1) աշխատակարգը` համաձայն N 2 հավելվածի.
2) կազմը` համաձայն N 3 հավելվածի:
3. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո
հաստատել միջգերատեսչական հանձնաժողովի անհատական կազմը:
4.
Սահմանել,
որ
ռադիոակտիվ
հումքի
երկրաբանական
ուսումնասիրության
նպատակով
ընդերքօգտագործման
իրավունքի
ձեռքբերման համար հատուկ թույլտվությունները տրամադրվում են
յուրաքանչյուր դեպքի համար` Արցախի Հանրապետության կառավարության
որոշմամբ` Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի ներկայացմամբ:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող տասներորդ օրվանից:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 696-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՀՈՒՄՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ ՀԱՏՈՒԿ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական
ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման
համար հատուկ թույլտվության տրամադրման գործընթացի հետ կապված
հարաբերությունները:
2. Ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով
ընդերքօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման համար հատուկ թույլտվություն
ստանալու նպատակով Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարություն (այսուհետ` լիազոր մարմին) է ներկայացվում դիմում
և դրան կից հետևյալ փաստաթղթերը`
1) իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը.
2) ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ցուցանիշներին
համապատասխանության մասին տեղեկանք, որը երաշխավորում է ռադիոակտիվ
հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության փորձի առկայությունը: Տեղեկանքի ձևը
սահմանում է լիազոր մարմինը:
3. Ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով
ընդերքօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման հայտ ներկայացնելու համար հատուկ
թույլտվությունը տրվում է 1 տարի ժամկետով:
4. Սույն կարգի 3-րդ կետով սահմանված ժամկետում ռադիոակտիվ հումքի
երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի
ձեռքբերման հայտ չներկայացնելու դեպքում հատուկ թույլտվություն տրվում է սույն
կարգի պահանջներին համապատասխան:
5. Սույն կարգի 2-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը լիազոր մարմնում
մուտքագրվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրանք ներկայացվում են
միջգերատեսչական հանձնաժողովի քննարկմանը:
6. Միջգերատեսչական հանձնաժողովը սույն կարգի 5-րդ կետով սահմանված
փաստաթղթերն ստանալուց հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում լիազոր
մարմնին է տրամադրում հանձնաժողովի եզրակացությունը:
7. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունն ստանալու
պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում լիազոր մարմնի ղեկավարը ռադիոակտիվ
հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման
իրավունքի ձեռքբերման համար հատուկ թույլտվության տրամադրման համար
Արցախի
Հանրապետության
կառավարություն
է
ներկայացնում
Արցախի
Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը և միջգերատեսչական
հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:
8. Լիազոր մարմնի ղեկավարը ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական
ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման
համար հատուկ թույլտվության տրամադրման վերաբերյալ միջգերատեսչական
հանձնաժողովի բացասական եզրակացությունն ստանալուց հետո 2-օրյա ժամկետում
տեղեկացնում է դիմումատուին դրա մասին:
9. Միջգերատեսչական հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն է տալիս,
եթե սույն կարգի 2-րդ կետի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերը չեն
համապատասխանում սույն կարգի պահանջներին:

10. Լիազոր մարմինը ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության
նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման համար հատուկ
թույլտվություն տալու մասին Արցախի Հանրապետության կառավարության
համապատասխան որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 2-օրյա ժամկետում
տեղեկացնում է դիմումատուին:
11. Ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով
ընդերքօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման համար հատուկ թույլտվություն տալու
մասին Արցախի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշման
ընդունման դեպքում հատուկ թույլտվություն ստացած իրավաբանական անձը կարող է
ընդերքօգտագործման իրավունք ձեռք բերել Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված
կարգով:
12. Սույն կարգի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում սահմանված հատուկ
թույլտվության տրամադրման համար հիմք հանդիսացած պահանջների պահպանման
պարտականության վերաբերյալ դրույթները լիազոր մարմնի կողմից ներառվում են
Ընդերքի մասին օրենսգրքի 34-րդ հոդվածով նախատեսված կնքվելիք պայմանագրում:

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 696-Ն որոշման

ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳ
ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՀՈՒՄՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՀԱՏՈՒԿ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ
ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.
Սույն
աշխատակարգով
կարգավորվում
են
միջգերատեսչական
հանձնաժողովի կողմից եզրակացություններ տալու և միջգերատեսչական
հանձնաժողովի գործունեության կազմակերպման ընթացակարգի հետ կապված
հարաբերությունները:
2. Միջգերատեսչական հանձնաժողովն իր գործունեության ընթացքում
ղեկավարվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով, սույն որոշմամբ և այլ իրավական
ակտերով:
II. ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
3. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի գործառույթներն են`
1) ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով
ընդերքօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման համար հատուկ թույլտվություն
ստանալու համար սույն որոշմամբ պահանջվող փաստաթղթերի (այսուհետ`
փաստաթղթեր) լիակազմության ու արժանահավատության ստուգումը.
2) ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով
ընդերքօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման համար հատուկ թույլտվության
տրամադրման նպատակահարմարության մասին հիմնավորված եզրակացության
կազմումը:
III. ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
4. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքները կազմակերպվում են
նիստերի միջոցով:
5.
Միջգերատեսչական
հանձնաժողովի
նիստերը
հրավիրվում
են
համապատասխան դիմումն ու դրան կից փաստաթղթերը լիազոր մարմնի կողմից
ստանալուց հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:
6. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերն իրավազոր են, եթե դրանց
մասնակցում են միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամների թվի կեսից ավելին:
Միջգերատեսչական հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են քվեարկությամբ`
միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի ձայների պարզ
մեծամասնությամբ: Քվեարկության արդյունքում միջգերատեսչական հանձնաժողովի
անդամների ձայների հավասարության դեպքում` միջգերատեսչական հանձնաժողովի
նախագահի ձայնը վճռորոշ է:
7. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերը վարում է միջգերատեսչական
հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա բացակայության դեպքում` միջգերատեսչական
հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը:
8. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահը`

1) հրավիրում է միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերը և նախագահում
դրանք.
2) կազմակերպում է միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքները և
վերահսկողություն իրականացնում նրա կողմից ընդունված որոշումների կատարման
նկատմամբ.
3) ստորագրում է միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացությունները և
նրա գործունեության հետ առնչվող մյուս փաստաթղթերը.
4) իրականացնում է սույն որոշումից բխող այլ լիազորություններ:
9. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը`
1) միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահի բացակայության դեպքում
փոխարինում է նրան.
2) միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերին զեկուցում է ստացված դիմումի
ու դրան կից փաստաթղթերի լիակազմության մասին.
3) ապահովում է ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության
նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման համար հատուկ
թույլտվության տրամադրման նպատակահարմարության մասին եզրակացության
ձևակերպումը:
10. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի քարտուղարը`
1) ուսումնասիրում և գրանցում է ստացված դիմումն ու դրան կից փաստաթղթերի
լիակազմությունը.
2) միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամներին տեղեկացնում է նիստի
անցկացման օրվա, ժամի և վայրի մասին.
3) նախապատրաստում է
միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստում
քննարկվելիք նյութերը.
4)
գրանցում
է
միջգերատեսչական
հանձնաժողովի
նիստի
արձանագրությունները
և
ապահովում
միջգերատեսչական
հանձնաժողովի
անդամների ստորագրությունները:

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 696-Ն որոշման
ԿԱԶՄ
ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՀՈՒՄՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ ՀԱՏՈՒԿ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ
ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարար
(միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահ)
Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի
տեղակալ (միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ)
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարի
տեղակալ
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների
նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության
տնօրենի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության պետական
հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարության աշխատակազմի բնական ռեսուրսների, թափոնների և մթնոլորտ
արտանետումների կառավարման գործակալության պետ
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարության աշխատակազմի բնական ռեսուրսների, թափոնների և մթնոլորտ
արտանետումների կառավարման գործակալության ընդերքի տրամադրման և
օգտակար հանածոների պաշարների բաժնի պետ (միջգերատեսչական հանձնաժողովի
քարտուղար)

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 օգոստոսի 2019թ.

N 697-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ՝ ԸՍՏ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Ընդերքի մասին օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
20-րդ կետը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել՝
1) ընդերքօգտագործման թափոնների՝ ըստ վտանգավորության
դասակարգման կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2)
ընդերքօգտագործման
թափոնների
օբյեկտների՝
ըստ
վտանգավորության դասակարգման կարգը՝ համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 697-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ՝ ԸՍՏ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ
1. Ընդերքօգտագործման թափոնների (այսուհետ՝ թափոններ) վտանգավորության
դասը սահմանվում է շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար
ազդեցության աստիճանով՝ թափոնի անուղղակի կամ ուղղակի ազդեցության դեպքում՝
համաձայն հետևյալ չափանիշների՝
NN Շրջակա միջավայրի
ը/կ
վրա թափոնների
վնասակար ազդեցության աստիճանը

Թափոնների՝ շրջակա միջավայրի համար
վտանգավորության դասին դասելու
չափանիշները

Թափոնի
վտանգավորության
դասը շրջակա
միջավայրի համար

1.

ՇԱՏ ԲԱՐՁՐ

Էկոլոգիական համակարգն անդառնալիորեն
խախտված է: Վերականգնման
ժամանակահատվածը բացակայում է:

Ι ԴԱՍ
ՉԱՓԱԶԱՆՑ
ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ

2.

ԲԱՐՁՐ

Էկոլոգիական համակարգը խիստ խախտված է:
Վերականգնման ժամանակահատվածը 30
տարուց պակաս չէ՝ վտանգավոր ազդեցության
աղբյուրի լրիվ վերացումից հետո:

ΙΙ ԴԱՍ
ԲԱՐՁՐ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ

3.

ՄԻՋԻՆ

Էկոլոգիական համակարգը խախտված է:
Վերականգնման ժամանակահատվածը 10
տարուց պակաս չէ՝ գոյություն ունեցող
աղբյուրից վտանգավոր ազդեցության
նվազումից հետո:

ΙΙΙ ԴԱՍ
ՉԱՓԱՎՈՐ
ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ

4.

ՑԱԾՐ

Էկոլոգիական համակարգը խախտված է:
Ինքնավերականգնման ժամանակահատվածը 3
տարուց պակաս չէ:

ΙV ԴԱՍ
ՔԻՉ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ

5.

ՇԱՏ ՑԱԾՐ

Էկոլոգիական համակարգը գործնականորեն
խախտված չէ:

V ԴԱՍ
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆՈՐԵՆ
ԱՆՎՏԱՆԳ

2. Թափոնների՝ շրջակա միջավայրի համար վտանգավորության դասին դասելն
իրականացվում է հաշվարկային մեթոդով:
3. Թափոնների՝ շրջակա միջավայրի համար վտանգավորության դասին
հաշվարկային մեթոդով դասելն իրականացվում է շրջակա միջավայրի վրա թափոնի
ազդեցության դեպքում դրա վտանգավորության աստիճանը բնութագրող (K)
ցուցանիշի հիման վրա, որը հաշվարկվում է թափոնը կազմող նյութերի (այսուհետ՝
թափոնի բաղադրիչներ) վտանգավորության ցուցանիշների գումարով, շրջակա
միջավայրի համար (Ki):
4. Թափոնների բաղադրիչների ցանկը և դրանց քանակական պարունակությունը
հաստատվում են ըստ ելային հումքի բաղադրության և դրա վերամշակման
տեխնոլոգիական պրոցեսների կամ քիմիական քանակական անալիզի արդյունքների:
5. Թափոնի բաղադրիչի վտանգավորության աստիճանի ցուցանիշը (Ki)
հաշվարկվում է, որպես թափոնի բաղադրիչների կոնցենտրացիաների (Ci) և շրջակա
միջավայրի համար դրա վտանգավորության աստիճանի գործակցի (Wi)
հարաբերություն:
6. Շրջակա միջավայրի համար թափոնի բաղադրիչի վտանգավորության
աստիճանի գործակիցը թափոնի բաղադրիչի քանակին թվապես հավասար

պայմանական ցուցանիշ է, որից ցածր արժեքի դեպքում թափոնը շրջակա միջավայրի
վրա բացասական ազդեցություն չի թողնում: Շրջակա միջավայրի համար թափոնի
բաղադրիչի վտանգավորության աստիճանի գործակցի չափման միավորը
պայմանականորեն ընդունվում է որպես մգ/կգ:
7. Շրջակա միջավայրի համար թափոնի բաղադրիչի վտանգավորության
աստիճանի գործակցի որոշման համար ըստ թափոնի յուրաքանչյուր բաղադրիչի
հաստատվում են տարբեր բնական միջավայրերում շրջակա միջավայրի համար դրանց
վտանգավորության հետևյալ աստիճանները՝
NN
ը/կ

Թափոնի բաղադրիչի
վտանգավորության
առաջնային
ցուցանիշները

Թափոնի բաղադրիչի վտանգավորության աստիճանը շրջակա
միջավայրի համար՝ ըստ յուրաքանչյուր բաղադրիչի
1

2

3

4

1. ՍԹԿհ1 (ՄԹԿ2), մգ/կգ

<1

1-10

10.1-100

>100

2. Վտանգավորության
դասը հողում

1

2

3

չի հաստատվում

3. ՍԹԿջ (ՄԹՄ, ԱՄԱՄ)
մգ/լ

<0.01

0.01-0.1

0.11-1

>1

4. Տնտեսական-խմելու
ջրում վտանգավորության դասը

1

2

3

4

5. ՍԹԿձ.տ. (ԱՄԱՄ), մգ/լ

<0.001

0.001-0.01

0.011-0.1

>0.1

6. Ձկնաբուծական նպատակով օգտագործվող
ջրում վտանգավորության դասը

1

2

3

4

<0.01

0.01-0.1

0.11-1

>1

1

2

3

4

9. ՍԹԿս.մ. (ԱԹՄ, ԱԹՊ),
մգ/կգ

<0.01

0.01-1

1.1-10

>10

10. Ig (S, մգ/լ/ՍԹԿջ, մգ.լ)3

>5

5-2

1.9-1

<1

11. Ig (Cհագ,
մգ/մ3/ՍԹԿա.գ)

>5

5-2

1.9-1

<1

12. Ig (Cհագ, մգ/մ3/ՍԹԿմ.օ
կամ ՍԹԿա.մ)

>7

7-3.9

3.8-1.6

<1.6

7. ՍԹԿմ.օ.(ՍԹԿա.մ,
ԱՄԱՄ) մգ/մ3
8. Վտանգավորության
դասը մթնոլորտային
օդում

13. Ig Kow (օկտանոլ/ջուր)

>4

4-2

1.9-0

<0

14. LD50 մգ/կգ

<15

15-150

151-5000

>5000

15. LC50 մգ/մ3

<500

500-5000

5001-50000

>50000

<1

1-5

5.1-100

>100

0.1-1.0

1.0-10

>10

16. LC50 ջր., մգ/լ/96ժ.
17. ԿԴ=ԹԿՊ5/ԹՔՊ 100%
18.

<0.1

Կայունությունը
առավել թունավոր
(կերպափոխությունը
արտադրանքի
շրջակա միջավայրում) առաջացումը, այդ
թվում՝ օժտված
նոր հատկություններով կամ հեռավոր հետևանքներով

վտանգավորուարտադրանքի
պակաս
թյան այլ
առաջացումը, որի
թունավոր
չափանիշներով թունունակությունը արտադրանքի
առավել արտա- մոտ է ելանյութի առաջացումը
հայտված ներ- թունունակությանը
գործություն
ունեցող արտադրանքի առաջացումը

19. Կենսակուտակում
(վարքը սննդային
շղթայում)
Բալ

արտահայտված
կուտակում բոլոր
օղակներում

կուտակում մի
կուտակում
քանի
օղակներից մեկում
օղակներում

1

2

կուտակում
տեղի չի
ունենում

3

4

8. Սույն կարգի 7-րդ կետում օգտագործված հապավումները ներկայացված են N 1
աղյուսակում:
Աղյուսակ N 1
Հապավումների ցանկը
ՍԹԿհ (մգ/կգ)

Հողում նյութի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա

ՄԹԿ

Մոտավոր թույլատրելի կոնցենտրացիա

ՍԹԿջ (մգ/լ)

Տնտեսական-խմելու և կոմունալ կենցաղային ջրօգտագործման ջրային
օբյեկտների ջրում նյութի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա

ՄԹՄ

Մոտավոր թույլատրելի մակարդակ

ԱՄԱՄ

Ազդեցության մոտավոր անվտանգ մակարդակ

ՍԹԿձ.տ. (մգ/լ)

Ձկնատնտեսական նշանակության ջրային
սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա

ՍԹԿմ.օ. (մգ/մ3)

Բնակավայրերի մթնոլորտային օդում նյութի միջին օրական սահմանային
թույլատրելի կոնցենտրացիա

ՍԹԿա.մ. (մգ/մ3)

Բնակավայրերի մթնոլորտային օդում նյութի միանվագ առավելագույն
սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա

ՍԹԿա.գ. (մգ/մ3)

Աշխատանքային գոտու օդում նյութի միանվագ առավելագույն սահմանային
թույլատրելի կոնցենտրացիա

ԱԹՊ

Առավելագույն թույլատրելի պարունակություն

ԱԹՄ

Առավելագույն թույլատրելի մակարդակ

Տ (մգ/լ)

Թափոնի բաղադրիչի (նյութի) լուծելիությունը ջրում 200C-ում

Cհագ (մգ/մ3)

Նյութի հագեցնող կոնցենտրացիան օդում 200C-ում և նորմալ ճնշման տակ

Kow

Օկտանոլ/ջուր համակարգում 200C-ում բաշխման գործակից

LD50 (մգ/կգ)

Բաղադրիչի միջին մահացու չափաքանակը` արտահայտված գործող նյութի
միլիգրամներով 1 կգ կենդանի քաշի նկատմամբ, որը բերում է փորձարկվող
կենդանիների 50%-ի մահվան միանգամյա ներբերանային ներարկման
դեպքում

LDմաշկ 50 (մգ/կգ)

Բաղադրիչի միջին մահացու չափաքանակը` արտահայտված գործող նյութի
միլիգրամներով 1 կգ կենդանի քաշի նկատմամբ, որը բերում է փորձարկվող
կենդանիների 50%-ի մահվան միանգամյա մաշկին քսելիս` միասնականացված պայմաններում

LC50 (մգ/մ3)

Նյութի միջին մահացու կոնցենտրացիա, որը բերում է փորձարկվող
կենդանիների 50%-ի մահվան ինհալացիոն ճանապարհով ներթափանցելու
դեպքում` միասնականացված պայմաններում

ԿԴ=ԹԿՊ5/ԹՔՊ

Կենսաբանական տրոհում (դիսիմիլացում)

LC5ջուր 50 (մգ/լ/96ժ)

Նյութի միջին մահացու կոնցենտրացիան ջրում, որը բերում է փորձարկվող
ջրային կենդանիների 50%-ի մահվան (օրինակ՝ ձկների) 96 ժամից հետո

ԹԿՊ5

Թթվածնի կենսաբանական պահանջարկ

ԹՔՊ

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

ՍԹԿս.մ. (մգ/կգ)

Սննդամթերքում նյութի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա

օբյեկտների

ջրում

նյութի

9. Wi-ի հաշվարկի համար օգտագործվող ցուցանիշների ցանկում ներառվում է
տեղեկատվության ապահովման ցուցանիշը՝ շրջակա միջավայրի համար թափոնների
բաղադրիչների վտանգավորության աստիճանի առաջնային ցուցանիշի վերաբերյալ
տեղեկատվության բացակայության հաշվառման նպատակով:

10. Տեղեկատվության ապահովման ցուցանիշը հաշվարկվում է հաստատված
ցուցանիշների թիվը (ո) 12-ի բաժանելով (Ν՝ շրջակա միջավայրի համար թափոնների
բաղադրիչների առավել կարևոր, վտանգավորության առաջնային ցուցանիշների
քանակն է):
11. Բալերը ներկայացվում են տեղեկատվության ապահովման փոփոխման
հետևյալ տիրույթներով՝
Տեղեկատվության ապահովման
փոփոխության տիրույթներ (n/Ν)
<0.5 (n<6)
0.5-0.7 (n=6-8)
0.71-0.9 (n=9-10)
>0.9 (n>11)

Բալ
1
2
3
4

12.
Ըստ
թափոնի
բաղադրիչների`
շրջակա
միջավայրի
համար
վտանգավորության աստիճանների, տարբեր բնական միջավայրերում հարաբերական
վտանգավորության ցուցանիշը (շրջակա միջավայրի համար (Xi) հաշվարկվում է
որպես բոլոր պարամետրերի գումարային բալերի և այդ պարամետրերի քանակի
հարաբերություն:
13. Wi գործակիցը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևերից մեկով՝

Lg Wi =

4 – 4 / Zi ;
Zi ;
2 + 4 / (6- Zi)

1 < Zi < 2 համար
2 < Zi < 4 համար
4 < Zi < 5 համար

Որտեղ՝ Zi = 4 Xi/3 – 1/3
14. Վտանգավոր թափոնների առավել տարածված բաղադրիչների համար
Wi գործակիցները ներկայացված են N 2 աղյուսակում:
Աղյուսակ N 2
Շրջակա միջավայրի համար թափոնի բաղադրիչի վտանգավորության աստիճանի
գործակիցը թափոնների առանձին բաղադրիչների համար
Բաղադրիչի անվանումը
Ալդրին
Բենզ (ա)պիրեն

Xi

Zi

Lg Wi

Wi

1,857

2,14

2,14

138

1,6

1,8

1,778

59,97

Բենզոլ

2,125

2,5

2,5

316,2

Հեքսաքլորբենզոլ

2,166

2,55

2,55

354

2-4 դինիտրոֆենոլ

1,5

1,66

1,66

39,8

2

2,33

2,33

215,44

1,4

1,533

1,391

24,6

Դի (ո)բութիլֆտալատ
Դիօքսիններ
Դիքլորպրոպեն

2,2

2,66

2,66

398

2,166

2,555

2,555

358,59

1,5

1,66

1,66

39,8

2

2,33

2,33

213,8

Կադմիում

1,42

1,56

1,43

26,9

Լինդան

2,25

2,66

2,66

463,4

Մանգան

2,30

2,37

2,73

537,0

Դիմեթիլֆտալատ
Դիքլորֆենոլ
Դիքլորդիֆենիլեռքլորէթան

Պղինձ

2,17

2,56

2,56

358,9

Մկնդեղ

1,58

1,77

1,74

55,0

Նավթալին

2,285

2,714

2,714

517,9

Նիկել

1,83

2,11

2,11

128,8

N-նիտրոզոդիֆենիլամին

2,8

3,4

3,4

2511,88

Պենտաքլորբիֆենիլներ

1,6

1,8

1,778

59,98

Պենտաքլորֆենոլ

1,66

1,88

1,88

75,85

Սնդիկ

1,25

1,33

1,00

10,0

Ստրոնցիում

2,86

3,47

3,47

2951

Արծաթ

2,14

2,52

2,52

331,1

Կապար

1,46

1,61

1,52

33,1

Տետրաքլորէթան

2,4

2,866

2,866

735,6

Տոլուոլ

2,5

3

3

1000

Եռքլորբենզոլ

2,33

2,77

2,77

598,4
215,44

Ֆենոլ

2

2,33

2,33

Ֆուրաններ

2,166

2,55

2,55

359

Քլորոֆորմ

2

2,333

2,333

215,4

Քրոմ

1,75

2,00

2,00

100,0

Ցինկ

2,25

2,67

2,67

463,4

Էթիլբենզոլ

2,286

2,714

2,714

517,9

15. Թափոնի բաղադրիչի` շրջակա միջավայրի համար վտանգավորության
աստիճանի ցուցանիշը Ki հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
Ki = Ci /Wi
որտեղ`
Ci - վտանգավոր թափոնում i-րդ բաղադրիչի կոնցենտրացիան (մգ/կգ թափոնի)
Wi - շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր թափոնի i-րդ բաղադրիչի
վտանգավորության աստիճանի գործակից (մգ/կգ)
K = K1 + K2 + ............+ Kn,
որտեղ՝
K - շրջակա միջավայրի համար թափոնի վտանգավորության աստիճանի
ցուցանիշ
K1 + K2 +............Kn - շրջակա միջավայրի համար թափոնի առանձին
բաղադրիչների վտանգավորության աստիճանների ցուցանիշները:
16. Հաշվարկային մեթոդով թափոնների` վտանգավորության դասին դասելը, ըստ
շրջակա միջավայրի համար թափոնի վտանգավորության աստիճանի ցուցանիշի,
իրականացվում է համաձայն հետևյալ աղյուսակի`
Թափոնի վտանգավորության
դասը

Շրջակա միջավայրի համար թափոնի
վտանգավորության աստիճանը (K)

I

106 ≥ K > 104

II

104 ≥ K > 103

III

103 ≥ K > 102

IV

102 ≥ K > 10

V

K ≤ 10

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 697-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ՝
ԸՍՏ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Ընդերքօգտագործման թափոնների (այսուհետ՝ թափոններ) օբյեկտը
դասակարգվում է որպես «Ա» կատեգորիայի օբյեկտ, եթե դրա կառուցվածքային
ամբողջականության խախտման արդյունքում եղած փլուզման կամ տեխնիկական
անվտանգության կանոնների և նորմերի խախտմամբ իրականացված շահագործման
(այսուհետ՝ ոչ ճիշտ շահագործում) հետևանքները կարճաժամկետ կամ
երկարաժամկետ ապագայում կարող են հանգեցնել՝
1) կյանքի կորստի անժխտելի հավանականության.
2) մարդու առողջության նկատմամբ լուրջ վտանգի.
3) թափոնների օբյեկտի շրջանում էկոլոգիական իրավիճակի անդարձելիորեն
կամ խիստ խախտման:
2. Թափոնների օբյեկտը դասակարգվում է «Ա» կատեգորիայի հետևյալի հիման
վրա՝
1) փլուզում՝ կապված կառուցվածքային անսարքության կամ ոչ ճիշտ
շահագործման հետ.
2) վտանգավոր թափոնների բաղադրությունը.
3) վտանգավոր նյութերի բաղադրությունը:
3. Թափոնների օբյեկտն ըստ վտանգավորության կատեգորիայի դասակարգելիս
դիտարկվում են սույն կարգի 2-րդ կետում նշված բոլոր երեք պարամետրերըֈ
4. Եթե թափոնների օբյեկտը համարվում է «Ա» կատեգորիայի օբյեկտ, հիմնվելով
նշված պարամետրերից որևէ մեկի վրա, ապա թափոնների օբյեկտի ընդհանուր
դասակարգումը «Ա» կատեգորիայի է և մյուս երկու պարամետրերը դիտարկելու
անհրաժեշտություն չկաֈ
5. Եթե երեք պարամետրերից ոչ մեկը չի հանգեցնում «Ա» կատեգորիայի դասակարգման, ապա թափոնների օբյեկտի ընդհանուր դասակարգումը «Ա» կատեգորիայի
չէֈ
6. Իներտ թափոններ կամ չաղտոտված հող պարունակող օբյեկտների համար
կիրառելի է միայն առաջին պարամետրը (փլուզում՝ կապված կառուցվածքային
ամբողջականության խախտման հետ)ֈ
7. Այն թափոնների օբյեկտների համար, որոնք հիմնականում վտանգավոր
թափոններ են պարունակում, երկրորդ պարամետրը կարող է ուղիղ կերպով
հանգեցնել «Ա» կատեգորիայի դասակարգմանֈ
8. Թափոնների օբյեկտի ներկայացրած պոտենցիալ վտանգը կարող է
փոփոխության
ենթարկվել
շահագործման
և
փակման
միջև
ընկած
ժամանակահատվածումֈ Հետևաբար դասակարգման վերանայում պետք է
իրականացվի թափոնների օբյեկտի շահագործման ավարտի ժամանակ, եթե ոչ ավելի
վաղֈ

II. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ԿԱՄ ՈՉ ՃԻՇՏ
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՓԼՈՒԶՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ
ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ
9. Եթե թափոնների օբյեկտի կառուցվածքային ամբողջականության խախտման
արդյունքում եղած փլուզումը, անկախ թափոնների օբյեկտի տեսակից, կարող է
հանգեցնել լուրջ վտանգների մարդու առողջության համար կամ թափոնների օբյեկտի
շրջանում էկոլոգիական իրավիճակի անդարձելիորեն կամ խիստ խախտման, ապա
թափոնների օբյեկտը պետք է դասակարգվի որպես «Ա» կատեգորիայի թափոնների
օբյեկտֈ
10. Եթե թափոնների օբյեկտի ոչ ճիշտ շահագործումը կարող է կարճաժամկետ
կամ երկարաժամկետ ապագայում հանգեցնել լուրջ վտանգների մարդու առողջության
համար կամ թափոնների օբյեկտի շրջանում էկոլոգիական իրավիճակի
անդարձելիորեն կամ խիստ խախտման, ապա թափոնների օբյեկտը պետք է
դասակարգվի որպես «Ա» կատեգորիայի թափոնների օբյեկտֈ
11. Պոչանքների ամբարտակների կառուցվածքային ամբողջականության
խախտման պարագայում համարվում է, որ մարդկային կյանքերը վտանգված են ջրի
կամ խյուսի՝ գետնից 0.7 մետր և ավելի բարձրության և 0.5 մետր/վայրկյան և ավելի
արագության դեպքումֈ Մարդկային կյանքերի կորստի և մարդու առողջությանը լուրջ
վնաս հասցնելու հավանականությունը գնահատելիս պետք է հաշվի առնվեն հետևյալ
գործոնները՝
1) թափոնների օբյեկտի չափերը.
2) թափոնների օբյեկտում գտնվող թափոնների տեսակն ու ծավալը.
3) տեղագրությունը, ներառյալ խոնավացման հատկությունները, օրինակ՝ լճերը.
4) հեղեղի բնակելի տարածքներ հասնելու ժամանակահատվածը.
5) ջրի կամ խյուսի մակարդակը.
6) ջրի կամ խյուսի մակարդակների բարձրացման արագությունը.
7) տեղանքին հատուկ ցանկացած գործոն, որը կարող է ազդեցություն ունենալ
կյանքի կորստի կամ մարդու առողջության համար վտանգի հավանականության վրա:
12. Շարժման մեջ գտնվող թափոնների կույտը կարող է վտանգել մարդկային
կյանքեր, եթե մարդիկ բնակվում են թափոնների զանգվածի շարժման գոտումֈ
Մարդկային կյանքի կորստի հավանականության գնահատումը պետք է ներառի
հետևյալ գործոնները՝
1) թափոնների օբյեկտի չափերը.
2) թափոնների օբյեկտում գտնվող թափոնների ծավալն ու տեսակը.
3) կույտի թեքվածության անկյունը.
4)
կույտի
ներսում
ներքին
ստորգետնյա
ջրերի
հավաքման
հավանականությունը.
5)
կույտի
տարածքը
կազմող
ապարների
լեռնաերկրաբանական
կայունությունը.
6) տեղագրությունը.
7) հեռավորությունը բնակելի և հասարակական շենք-շինություններից, խմելու
ջրամատակարարման համակարգերի կառույցներից, գերեզմանատներից.
8) հանքարդյունաբերական աշխատանքները:
13. Կառուցվածքային ամբողջականության հետ կապված դասակարգման
գործընթացը դիտարկում է թափոնների օբյեկտից դուրս փոխադրվող որևէ նյութերի
ուղղակի ազդեցությունը որպես փլուզման հետևանք (պոչանքների խյուս, ապարներ,
աղտոտված և (կամ) չաղտոտված ջուր) և արդյունքում առաջացող կարճաժամկետ,
միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ազդեցությունները (հողի և ջրի աղտոտում,
կենդանական աշխարհի կորուստ, բնական միջավայրի ոչնչացում և այլն)ֈ

14. Կառուցվածքային ամբողջականության խախտման կամ ոչ ճիշտ
շահագործման հետևանքով առաջացած փլուզման արդյունքում լուրջ էկոլոգիական
հետևանքի հավանականությունը համարվում է ցածր, եթե՝
1) պոտենցիալ աղտոտման աղբյուրի հզորությունը ժամանակի ընթացքում
նվազում է.
2) ազդակիր շրջակա միջավայրը կարող է վերականգնվել սահմանափակ
մաքրման և վերականգնման ջանքերի շնորհիվ.
3) եթե շրջակա միջավայրին չի հասցվել որևէ մշտական կամ երկարատև վնասֈ
15. Շրջակա միջավայրին հասցված մշտական կամ երկարատև վնասների
օրինակներ են՝
1) հողի մնացորդային աղտոտումը, որը հանգեցնում է հողօգտագործման
սահմանափակումների, մարդու առողջության և էկոլոգիական ռիսկերի.
2) մակերևութային կամ ստորգետնյա ջրերի պաշարների երկարատև (10
տարուց ավելի) օգտագործումը.
3) մակերևութային ջրերում երկարատև ժամանակահատվածով աղտոտիչների
թունավոր կոնցենտրացիաները.
4) մակերևութային ջրերում կարճատև ժամանակահատվածով աղտոտիչների
խիստ թունավոր կոնցենտրացիաները, եթե առկա է ազդակիր էկոհամակարգի համար
անդառնալի վնասի ռիսկ:
16. Ոչ ճիշտ շահագործման արդյունքում աղտոտիչների բացթողման
գնահատումը պետք է հաշվի առնի թե՛ կարճաժամկետ հետևանքները, թե՛
աղտոտիչների երկարաժամկետ արձակումը և պետք է իրականացվի երկու
ժամանակահատվածի համար՝
1) թափոնների օբյեկտի գործունեության ժամանակահատվածի և
2) փակմանը հետևող երկարաժամկետ հատվածի համարֈ
17. Կյանքի կորստի կամ մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար
լուրջ
վտանգի
հավանականությունը
սահմանելու
համար
պոտենցիալ
ազդեցությունների ծավալի կոնկրետ գնահատումները պետք է դիտարկվեն աղբյուրուղի-ռեցեպտոր շղթայի համատեքստումֈ Եթե աղբյուրի և ռեցեպտորի միջև չկա
ճանապարհ, ապա թափոնների օբյեկտը չի կարող դասակարգվել որպես «Ա»
կատեգորիայի թափոնների օբյեկտ՝ կապված կառուցվածքային ամբողջականության
խախտման կամ ոչ ճիշտ շահագործման հետֈ
III. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ՝ ԸՍՏ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
18. Թափոնների օբյեկտը դասակարգվում է որպես «Ա» կատեգորիայի
թափոնների օբյեկտ, եթե այն պարունակում է որոշակի տոկոսից ավելի վտանգավոր
թափոններֈ
19. Սահմանային արժեքը պետք է որոշվի զանգվածի և չոր նյութի
հարաբերակցությամբ՝
1) պլանավորված շահագործման ավարտին թափոնների օբյեկտում առկա և
որպես վտանգավոր դասակարգված բոլոր թափոնները.
2) պլանավորված շահագործման ավարտին թափոնների օբյեկտում մնացած
ակնկալվող թափոնները:
20. Եթե սույն կարգի 19-րդ կետում նշված հարաբերակցությունը գերազանցում է
50 տոկոսը, ապա թափոնների օբյեկտը պետք է դասակարգվի որպես «Ա»
կատեգորիայի թափոնների օբյեկտֈ Այն դեպքում, երբ հարաբերակցությունը կազմում է
5-50 տոկոս, թափոնների օբյեկտը կարող է դասակարգվել որպես «Ա» կատեգորիայի
թափոնների օբյեկտֈ Սակայն, թափոնների օբյեկտը չի կարող դասակարգվել որպես
«Ա» կատեգորիայի թափոնների օբյեկտ, եթե այն հիմնավորված է տեղամասին հատուկ
ռիսկի գնահատմամբ, որը հատուկ ուշադրություն է դարձրել վտանգավոր թափոնների
ազդեցության վրա և իրականացվել է որպես դասակարգման մաս՝ հիմնված

կառուցվածքային ամբողջականության խախտման կամ ոչ ճիշտ շահագործման
արդյունքում փլուզման հետևանքների վրա և ցույց տալով, որ թափոնների օբյեկտը
չպետք է դասակարգվի որպես «Ա» կատեգորիայի թափոնների օբյեկտ՝ հիմնվելով
վտանգավոր թափոնների պարունակության վրաֈ
21. Այն դեպքում, երբ նշված հարաբերակցությունը 5 տոկոսից ցածր է,
թափոնների օբյեկտը չպետք է դասակարգվի որպես «Ա» կատեգորիայի թափոնների
օբյեկտ՝ հիմնվելով վտանգավոր թափոնների բաղադրության վրաֈ
IV. ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԱՄ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ
22. Թափոնների օբյեկտը դասակարգվում է որպես «Ա» կատեգորիայի
թափոնների օբյեկտ, եթե այն պարունակում է վտանգավոր դասակարգվելու համար
բավարար չափով նյութեր կամ պատրաստուկներ (հավելումներ կամ ռեագենտներ)ֈ
23. Գործող թափոնների օբյեկտների (պոչանքների ավազաններ) համար
դասակարգումը կարող է հիմնվել թափոնների օբյեկտում պարունակվող ջրի (և պինդ
մարմինների) ուղիղ քիմիական անալիզի վրա՝ նպատակ ունենալով որոշելու, թե
արդյոք ջրային շերտը և դրա բաղադրությունը կարող են համարվել վտանգավոր
պատրաստուկֈ Եթե այո, ապա թափոնների օբյեկտը պետք է դասակարգվի որպես «Ա»
կատեգորիայի թափոնների օբյեկտֈ

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՓՈԽՎԱԾ
ՊԼԱՆՆԵՐԻ՝ ԸՆԴԵՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆԻ ՀԵՏ
ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ
ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Ընդերքի մասին օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
25-րդ կետը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և
ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման փոփոխված պլանների՝
ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի պահպանության
ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր
մարմնի հետ համաձայնեցման կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 698-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՓՈԽՎԱԾ
ՊԼԱՆՆԵՐԻ՝ ԸՆԴԵՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ

1. Սույն կարգով կարգավորվում են ընդերքօգտագործման թափոնների
կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման փոփոխված
պլանների՝
ընդերքի
օգտագործման
հետ
կապված
շրջակա
միջավայրի
պահպանության
ոլորտում
բնապահպանության
բնագավառի
պետական
կառավարման
լիազոր
մարմնի
հետ
համաձայնեցնելու
հետ
կապված
հարաբերությունները:
2. Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման
թափոնների
վերամշակման
պլանների
(այսուհետ՝
պլան)
յուրաքանչյուր
փոփոխություն ուժի մեջ է մտնում շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում
բնապահպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի
(այսուհետ՝ լիազոր մարմին) հետ սահմանված կարգով համաձայնեցնելուց հետո`
բացառությամբ սույն կարգի 5-րդ կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված դեպքի:
3. Փոփոխված պլանը համաձայնեցնելու նպատակով ընդերքօգտագործողը,
պլանի ժամկետը լրանալուց, իսկ ընդերքօգտագործողի նախաձեռնությամբ պլանի
փոփոխության դեպքում` փոփոխված պլանն ուժի մեջ մտնելուց առնվազն երեք ամիս
առաջ, լիազոր մարմին է ներկայացնում դիմում՝ թղթային տարբերակով (հաստատված
հայտատուի ստորագրությամբ) կամ էլեկտրոնային տարբերակով:
4. Դիմումին կից ներկայացվում են`
1) փոփոխված պլանը.
2) ֆինանսական նոր երաշխիքը կամ ֆինանսական երաշխիքի ժամկետի
երկարաձգման մասին ֆինանսական երաշխիք տված իրավաբանական անձի
պատշաճ վավերացրած փաստաթուղթը:
5. Դիմումի գրանցման օրվանից հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
լիազոր մարմինը քննարկում է դիմումին կից ներկայացված փոփոխված պլանը և
ֆինանսական երաշխիքը, որի արդյունքում ընդերքօգտագործողին ծանուցում է `
1) փոփոխված պլանը լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված համարելու մասին,
կամ
2) փոփոխված պլանը լրակազմման վերադարձնելու մասին, որի դեպքում սույն
կետով սահմանված ժամկետը համարվում է կասեցված մինչև ընդերքօգտագործողի
կողմից լրակազմ փաթեթի ներկայացման օրը, կամ
3) փոփոխված պլանը մերժելու մասին, կամ
4) փոփոխված պլանը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության
ենթակա լինելու մասին, որի դեպքում պլանը համարվում է լիազոր մարմնի հետ
համաձայնեցված շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական
եզրակացության ստացման պահից:
6. Լիազոր մարմինը սույն կարգի 5-րդ կետի`
1)
1-ին
ենթակետով
նախատեսված
ծանուցումն
ուղարկում
է
ընդերքօգտագործողին, եթե ընդերքօգտագործողի կողմից ներկայացված դիմումը,
փոփոխված պլանը և ֆինանսական երաշխիքը բավարարում են Ընդերքի մասին

օրենսգրքի պահանջները և փոփոխված պլանը ենթակա չէ շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության փորձաքննության՝ համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննության մասին» օրենքի.
2)
2-րդ
ենթակետով
նախատեսված
ծանուցումն
ուղարկում
է
ընդերքօգտագործողին, եթե դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերը չեն
համապատասխանում սույն կարգի 3-րդ և 4-րդ կետերի պահանջներին.
3)
3-րդ
ենթակետով
նախատեսված
ծանուցումն
ուղարկում
է
ընդերքօգտագործողին, եթե փոփոխված պլանը կամ ֆինանսական երաշխիքը չեն
համապատասխանում Ընդերքի մասին օրենսգրքի` պլանին և ֆինանսական
երաշխիքին վերաբերող պահանջներին, ինչպես նաև այն դեպքում, եթե
ընդերքօգտագործողի կողմից սույն կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ծանուցումն
ստանալու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում լրակազմված փաթեթը
լիազոր մարմին չի ներկայացվում.
4)
4-րդ
ենթակետով
նախատեսված
ծանուցումն
ուղարկում
է
ընդերքօգտագործողին, եթե փոփոխված պլանը ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության փորձաքննության` համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննության մասին» օրենքի:
7. Ծանուցումն իրականացվում է թղթային տարբերակով դիմում ներկայացվելու
դեպքում՝ թղթային, իսկ էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացվելու դեպքում՝
էլեկտրոնային տարբերակով:
8. Եթե սույն կարգի 5-րդ կետով սահմանված ժամկետում լիազոր մարմինը
դիմումի վերաբերյալ ընդերքօգտագործողին չի ծանուցում, ապա դիմումը համարվում
է բավարարված և պլանը լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված:

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 օգոստոսի 2019թ.

N 699-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ
ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Ընդերքի մասին օրենսգրքի 59.2-րդ հոդվածի 4-րդ մասը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման կարգը`
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 699-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են ընդերքօգտագործման թափոնների
վերամշակման հետ կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կարգի դրույթները տարածվում են օգտակար հանածոների
արդյունահանման և (կամ) ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման
թույլտվություն ունեցող ընդերքօգտագործողների վրա:
3. Ընդերքօգտագործման թափոնները վերամշակվում են ընդերքօգտագործողների
միջոցներով՝
ընդերքօգտագործման
թափոնների
վերամշակման
պլանին
համապատասխան:
4. Ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման, ընդերքօգտագործման
իրավունք ունեցող անձը հանքի շահագործման ընթացքում և փակումից հետո
պարտավոր է իրականացնել ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման
պլանով նախատեսված միջոցառումները՝ շրջակա միջավայրին և մարդկանց
առողջությանը հասցվող վնասի ու վթարների կանխարգելման կամ դրանք
նվազագույնի հասցնելու նպատակով:
5. Ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման օբյեկտում և ազդակիր
տարածքներում իրականացվում է շրջակա միջավայրի հիմնական բաղադրիչների (օդ,
հող, ջուր և այլն) մոնիթորինգ:
6. Ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլաններով նախատեսված
միջոցառումները պետք է իրականացվեն լավագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ՝
հաշվի առնելով ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման օբյեկտների
տեխնիկական
առանձնահատկությունները,
աշխարհագրական
դիրքը
և
բնապահպանական պայմանները:
7.
Ընդերքօգտագործողի
կողմից
ընդերքօգտագործման
թափոնների
վերամշակման օբյեկտի համար մշակվում և հաստատվում է անվտանգության
վկայագիր՝ համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական
կարգավորման մասին» օրենքի պահանջների:

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 օգոստոսի 2019թ.

N 700-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՓԱԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ
ԸՆԴԵՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՓՈԽԱՐԵՆ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ԴԻՏԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐԸ ԵՎ
ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Ընդերքի մասին օրենսգրքի 59.8-րդ հոդվածի 4-րդ մասը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի վերջնական
փակումից հետո ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի
պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետական
կառավարման լիազոր մարմնի կողմից ընդերքօգտագործողի փոխարեն
ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի պահպանման, դիտանցման և
հսկողության միջոցառումներն իրականացնելու դեպքերը և կարգը՝
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 700-Ն որոշման

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՓԱԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ
ԸՆԴԵՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՓՈԽԱՐԵՆ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ԴԻՏԱՆՑՄԱՆ ԵՎ
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի
վերջնական փակումից հետո ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա
միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետական
կառավարման
լիազոր
մարմնի
(այսուհետ՝
լիազոր
մարմին)
կողմից
ընդերքօգտագործողի փոխարեն ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի
պահպանման, դիտանցման և հսկողության միջոցառումների իրականացման հետ
կապված հարաբերությունները:
II. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՍՏԱՆՁՆՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԸ
2. Ընդերքօգտագործողն օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատու է
ընդերքօգտագործման
թափոնների
կառավարման
և
ընդերքօգտագործման
թափոնների
վերամշակման
պլաններով
նախատեսված
ժամկետներում
ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների փակումից հետո իրականացնել
ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի պահպանման, դիտանցման և
հսկողության միջոցառումներ:
3. Եթե ընդերքօգտագործողն ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի
փակումից հետո սահմանված ժամկետում չի կատարում ընդերքօգտագործման
թափոնների օբյեկտի պահպանման, դիտանցման և հսկողության միջոցառումները,
ապա լիազոր մարմինը մեկ ամսվա ընթացքում գրավոր ծանուցման միջոցով
ընդերքօգտագործողից պահանջում է 90-օրյա ժամկետում իրականացնել նշված
միջոցառումները:
4. Ընդերքօգտագործողի կողմից սահմանված ժամկետում նշված պահանջի
չկատարման
դեպքում
լիազոր
մարմինը
սեփական
նախաձեռնությամբ
ընդերքօգտագործման
թափոնների
կառավարման
և
ընդերքօգտագործման
թափոնների վերամշակման պլաններով նախատեսված՝ ընդերքօգտագործման
թափոնների օբյեկտների և ընդերքօգտագործման թափոնների մշակման օբյեկտների
շահագործման, փակման, փակումից հետո օրենքով նախատեսված միջոցառումների
իրականացման, թափոնների վերամշակման, օգտագործման կամ վնասազերծման,
ինչպես նաև նշված գործողությունների արդյունքում առաջացող թերությունների կամ
պատճառված վնասների հատուցումն ապահովելու նպատակով՝ Արցախի
Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 28.2-րդ կետով
սահմանված ֆինանսական երաշխիքի միջոցների հաշվին ձեռնարկում է թափոնների
օբյեկտների
փակումից
հետո
ընդերքօգտագործման
թափոնների
օբյեկտի
պահպանման, դիտանցման և հսկողության միջոցառումներ՝ այդ մասին նախապես
ծանուցելով ընդերքօգտագործողին:

III. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
5. Լիազոր մարմինն արտաբյուջետային հաշվին փոխանցված ֆինանսական
երաշխիքով
նախատեսված
գումարների
հաշվին
իրականացնում
է
ընդերքօգտագործման
թափոնների
կառավարման
և
ընդերքօգտագործման
թափոնների վերամշակման պլաններով փակման հաջորդող փուլում նախատեսված
ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի պահպանության, դիտանցման և
հսկողության միջոցառումներ:
6. Լիազոր մարմինն ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և
ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլաններով ընդերքօգտագործման
թափոնների օբյեկտի փակման փուլին հաջորդող ժամանակահատվածում՝ սույն
կարգի 4-րդ կետով նախատեսված լիազոր մարմնի կողմից ընդերքօգտագործողին
ծանուցումից անմիջապես հետո, պլաններով նախատեսված միջոցառումների
վերաբերյալ
կազմում
է
աշխատանքների
իրականացման
տեխնիկական
առաջադրանք, որը պետք է ներառի՝
1) աշխատանքների իրականացման օբյեկտները.
2) աշխատանքների անվանումը, համառոտ նկարագրությունը.
3) աշխատանքների իրականացմանը ներկայացվող պահանջները.
4) աշխատանքների իրականացման ժամկետը.
5) աշխատանքների նպատակը, ձևը և բովանդակությունը.
6) աշխատանքի կառուցվածքը և իրականացման կարգը.
7) փաստաթղթերի կազմման պահանջները.
8) աշխատանքի (ծառայության) որակին ներկայացվող պահանջները.
9) իրավական ակտերի ցանկը, որով պետք է առաջնորդվել աշխատանքներն
իրականացնելիս:
7. Լիազոր մարմինը կազմակերպում է ընդերքօգտագործման թափոնների
օբյեկտի փակումից հետո դրանց պահպանության, դիտանցման և հսկողության
աշխատանքների իրականացման գործընթացը «Գնումների մասին» օրենքի
պահանջների համաձայն: Գնման ընթացակարգի հաղթողն ընդերքօգտագործման
թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման
պլանների և տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն ֆինանսական երաշխիքների
հաշվին իրականացնում է ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և
ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլաններով՝ ընդերքօգտագործման
թափոնների օբյեկտի փակումից հետո նախատեսված աշխատանքների կատարումը:
8. Աշխատանքների իրականացման համար կանխավճար չի տրամադրվում:
Աշխատանքների և ծառայության վճարումներն իրականացվում են 30 օրվա
ընթացքում՝ կատարված աշխատանքների ակտի ստորագրման պահից հետո:
Վճարումները հնարավոր են որևէ փուլի ավարտից հետո՝ հաստատված
աշխատանքների և ծառայության կատարման ժամանակացույցի և գնում կատարելու
նպատակով կնքվող գործարքի գրավոր պայմանագրի պայմանների համաձայն, որի
կնքման ընթացակարգը սահմանված է «Գնումների մասին» օրենքովֈ

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 օգոստոսի 2019թ.

N 701-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ
ԵՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՆ ՈՒ
ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
ԵՎ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Ընդերքի մասին օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
22-րդ կետը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել՝
1) ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառավարմանը
ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և չափանիշները՝ համաձայն N 1
հավելվածի.
2)
ընդերքօգտագործման
թափոնների
կառավարմանը
և
վերամշակմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջներն ու չափանիշները՝
համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 701-Ն որոշման
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
1. Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների (այսուհետ՝ օբյեկտներ)
անվտանգության ապահովման և անվտանգ կառավարման նպատակով սահմանվում
են դրանց կառավարմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ և չափանիշներ,
որոնք պետք է կիրառվեն այդ օբյեկտների կառավարման գործընթացների բոլոր
փուլերում: Օբյեկտների կառավարմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և
չափանիշները ներկայացվում են օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերում:
2. Օբյեկտների կառավարմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջներն են՝
1) օբյեկտների սեյսմակայունության ապահովումը.
2) օբյեկտի շահագործման, փակման փուլերում օբյեկտի կայունության և
կառուցվածքային ամբողջականության ապահովումն ու մոնիթորինգի իրականացումը,
որպեսզի հայտնաբերվեն փոփոխությունները և կանխարգելվեն հնարավոր վթարները.
3) օբյեկտի դիտանցումը՝ վերահսկելով լանջերը և ծածկերի կայունությունը,
մակերեսային ու ստորգետնյա ջրերի որակը, ստորգետնյա ջրերի կուտակումը
շինության տակ և շուրջը.
4) հարստացման ընթացքում կիրառվող ռեագենտների քանակի կրճատումը
(օրինակ՝ ռեագենտների կիրառման ավտոմատացված համակարգեր, երկհարկ
պարզարանների
ստեղծում,
արտահոսքերում
ցիանիդների
չեզոքացում՝
պերօքսիդների կիրառմամբ և այլն).
5) օբյեկտների տարածքների ջրային էրոզիայի կանխումը (օրինակ՝ դրենաժային
համակարգի կառուցում, հնարավորության դեպքում օբյեկտների մակերեսների և
թեքությունների կայունացման և ռեկուլտիվացիայի լեռնատեխնիկական կամ
կենսաբանական մեթոդների կիրառում).
6) օբյեկտի շահագործման և փակման փուլերում ժամանակակից
անվտանգության կառավարման համակարգերի և սարքավորումների կիրառումը.
7) օբյեկտի համար արտակարգ իրավիճակների ծրագրի մշակումը՝ ներառելով
հիմնական տեխնիկական պահանջները և չափանիշները, որոնք կբացառեն փլուզման
անցանկալի դեպքերը.
8) պոչամբարների պատվարի վթարման սպառնալիքի կամ վթարի դեպքում
հնարավոր տիղմապատվող տարածքների հաշվարկի իրականացումը:
3. Օբյեկտների կառավարմանը ներկայացվող չափանիշներն են՝
1) արդյունաբերական արտահոսքերի կայուն կառավարումը (օրինակ՝ ջրի
շրջանառու համակարգերի կիրառում, արտահոսքերի մաքրման կենսաբանական
մեթոդներ).
2) օբյեկտների մակերեսներից փոշեգոյացման կանխումը կամ նվազեցումը
(օրինակ՝
փոշենստեցման
նպատակով
ջրցանի
ավտոմատ
կառավարվող
համակարգերի կիրառում, փոշեգոյացնող մակերեսների կայունացում՝ բնական
պոլիմերային միացությունների և կոմպոզիտների կիրառմամբ և այլն).
3) հողերի արգասաբերության վերականգնմանը նպաստելով՝ խախտված
հողատարածքների ռեկուլտիվացիայի կենսաբանական մեթոդների կիրառումը.
4) ժամանակակից լավագույն սարքավորումների և տեխնոլոգիաների միջոցով
ընդերքօգտագործողների կողմից օբյեկտների հարակից տարածքներում շրջակա
միջավայրի մոնիթորինգի պարտադիր իրականացումը.
5) օբյեկտի գործարկման վերանայումը՝ տարեկան կտրվածքով, փաստացի
գնահատումը, նախագծով նախատեսված ռիսկերի նվազեցման միջոցառումների
շտկումը և իրականացումը.

6) շահագործման փուլում, անհրաժեշտության դեպքում, օբյեկտի փակման
չափանիշների
վերանայումը,
ինչպես
նաև
համապատասխանաբար
ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման պլանի վերանայումը.
7) օբյեկտի դիտանցման ժամանակ նորագույն ճշգրիտ սարքավորումների և
արդյունքների
վերլուծության
համար
ժամանակակից
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կիրառումը:

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 701-Ն որոշման
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ԵՎ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
1. Ընդերքօգտագործման թափոնների (այսուհետ՝ թափոններ) վերամշակումը
բխում է աղտոտումից շրջակա միջավայրի պահպանության, ինչպես նաև
արտադրության
տնտեսական
արդյունավետության
բարձրացման
անհրաժեշտությունից:
2. Թափոնների կառավարման ոլորտում քաղաքականության հիմնական
սկզբունքները ներառում են՝
1) թափոնների վնասակար ներգործությունից մարդու առողջության և շրջակա
միջավայրի պահպանումը.
2) հումքային արժեք ունեցող թափոնների՝ ուղղակի, կրկնակի կամ
այլընտրանքային առավելագույն օգտագործումը.
3) նյութահումքային և էներգետիկ ռեսուրսների պատշաճ օգտագործման
ապահովումը.
4) թափոնների գործածության ոլորտում հասարակության էկոլոգիական,
տնտեսական և սոցիալական շահերի զուգակցումը:
3. Թափոնների վերամշակմանը ներկայացվող չափանիշներն են՝
1) վերամշակումը, որի հիմքը պետք է կազմի մարդու կողմից գիտակցաբար
կազմակերպված` հումքի, ապրանքների և թափոնների շրջապտույտը.
2) թափոնների քանակի նվազեցմանն ուղղված՝ սկզբունքորեն նոր
տեխնոլոգիական գործընթացների մշակումը և ներդրումը.
3) տարածքային առումով մոտ գտնվող մի կազմակերպության թափոնները
կարող են որպես հումք հանդիսանալ մյուս կազմակերպության համար.
4) նոր տեխնոլոգիական գործընթացի տեխնոլոգիական միավորների (փուլեր և
սարքավորումներ) քանակի նվազեցումը` գործընթացի միջանկյալ փուլերում
թափոնների և հումքի կորուստների նվազեցման նպատակով.
5) շարունակական սխեմաների, տեխնոլոգիաների և գործընթացների
կիրառումը (փակ տեխնոլոգիական ցիկլեր).
6) արտադրական գործընթացների ինտենսիվացումը, դրանց ավտոմատացումն
ու օպտիմալացումը.
7) բարձր արդյունավետությամբ մաքրման մեթոդների, սկզբունքորեն նոր, մի
շարք գործընթացներ միավորող սարքավորումների ներդրումը.
8) նոր կառուցվածքային նյութերի օգտագործումը, որոնք թույլ են տալիս
բարձրացնել սարքերի երկարակեցությունը:
4. Թափոնների կառավարմանը և վերամշակմանը ներկայացվող տեխնիկական
պահանջներն ու չափանիշներն են՝
1) բոլոր կառույցների պարբերական ստուգումը և պահպանումը, ինչը
պահանջվում է աղտոտիչների արտահոսքը կանխելու համար.
2) ոչ իներտ թափոնների ժամանակավոր պահեստավորման դեպքում՝
ա. վերահսկման տակ գտնվող ջրերի աղտոտման կանխարգելման նպատակով
թափոնների ժամանակավոր պահեստավորումն իրականացնել անջրաթափանց կամ
ցածր ջրաթափանցելիություն ունեցող տարածքներում,
բ. խտացնել ժամանակավոր պահեստավորված թափոնները՝ հոսքերը
խթանելու նպատակով,
գ. հավաքել ժամանակավոր պահեստավորված թափոնների հոսքերը՝ նախքան
դրանց արտահոսքը.
3) թափոնների վերամշակման դեպքում՝

ա. եթե թափոնն իներտ չէ, ապա ստորգետնյա ջրերի պաշտպանության
նպատակով պետք է կառուցվեն հավաքման ավազաններ կամ պարզարաններ,
որպեսզի բացառվի աղտոտված ջրերի արտահոսքը թափոնների ժամանակավոր
պահեստավորման տարածքից,
բ. եթե
ավազաններն օգտագործվում են լուծույթից մնացուկների
առանձնացումն արագացնելու համար կամ եթե նրանց պարունակած թափոնները
վտանգավոր են, ապա ավազանները պարտադիր կերպով պետք է լինեն անջրանցիկ,
որպեսզի կանխվի վտանգավոր և ոչ վտանգավոր նյութերով մակերեսային ու
ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը.
4) համապատասխան վայրերում փոշու նստեցման միջոցառումներն են՝
ա. երթևեկության պատճառով փոշի առաջանալու դեպքում հոսքային
մակերեսը ծածկել բիտումային ծածկույթով կամ բետոնով,
բ. թափոնների օբյեկտի մոտակայքում տեղադրել ցածր արագության նշաններ՝
նպատակ ունենալով նվազեցնել օբյեկտի ճանապարհներից առաջացող փոշին,
գ. չոր եղանակի ժամանակ ճանապարհների վրա և գործառնական
տարածքներում ջուր ցանել.
5) թափոնների հետ աշխատանքների արդյունքում ճանապարհների վրա ցեխի
առաջացումը վերահսկելու նպատակով իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝
ա.
կատարել
անիվների
լվացում՝
արտադրողի
ցուցումներին
համապատասխան,
բ. ապահովել, որ ճանապարհների ջրատարներից արտանետվող կեղտոտ ջուրը
վերամշակվի տիղմի նստեցման գործընթացների միջոցով՝ նախքան դրա հեռացումը.
6) թափոնների օբյեկտներից ոչ իներտ թափոններով աղտոտված մակերեսային
ջրերը նվազեցնելու նպատակով իրականացվող միջոցառումները ներառում են՝
ա. տարածքը, որտեղից նյութերը կարող են հողմահարվել, պետք է
հնարավորինս փոքրացվի՝ ոչ ակտիվ տարածքները լցոնելով իներտ կույտերով,
բ. փակված տարածքներում վերականգնել բուսականությունը,
գ. ստեղծել պատշաճ կերպով նախագծված մակերեսային ջրերի դրենաժի
համակարգ (համակարգեր).
7) մակերեսային հոսք մուտք գործող վտանգավոր նյութերի ծավալները չպետք է
գերազանցեն այդ նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները.
8) կոշտ, ոչ իներտ թափոնների պարագայում վտանգավոր և (կամ) ոչ
վտանգավոր նյութերի առկայության դեպքում ստորգետնյա ջրերի պահպանության
նպատակով կարող է պահանջվել ցածր անցանելիությամբ պատնեշների ստեղծում
թափոնների օբյեկտներում՝ նպատակ ունենալով կանխել դրանց թափանցումն
ստորգետնյա ջրեր:
5. Թափոնների կառավարմանը և վերամշակմանը ներկայացվող տեխնիկական
պահանջները և չափանիշները ներկայացվում են թափոնների կառավարման և
վերամշակման նախագծային փաստաթղթերում:
6. Թափոնների վերամշակման ընթացքում հումքին և նյութերին ներկայացվող
պահանջներն են՝
1) թափոնների վերամշակում կազմակերպելիս՝ անհրաժեշտ է հումքի լիարժեք
օգտագործում.
2) հումքի և նյութերի որակի համապատասխանումը տեխնոլոգիական
գործընթացի մակարդակին.
3) հումքի նախնական վնասազերծումը.
4) բարձր թունունակությամբ օժտված նյութերի փոխարինումը նվազ
թունունակությամբ նյութերով.
5) հումքի ավանդական տեսակների փոխարինումը ոչ ավանդական
տեսակներով.
6) հումքի բոլոր բաղադրիչների համալիր օգտագործումը.

7) երկրորդային հումքի առավելագույն օգտագործումը և առաջնային հումքի
փոխարինումը երկրորդայինով:

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԴՐԱՆՑ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆԸ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ ՉԱՓԻ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԿԱՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐԻՆՍ
ՆՎԱԶԵՑՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ
ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ
ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Ընդերքի մասին օրենսգրքի 59.6-րդ հոդվածի 8-րդ
մասը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել վթարների դեպքում մարդու առողջության համար դրանց
հետևանքների
նվազեցմանը
և
բնապահպանական
վնասի
չափի
գնահատմանը և վնասի փաստացի կամ հնարավորինս նվազեցմանը
վերաբերող
տեղեկատվությանը
ներկայացվող
պահանջների
և
տեղեկատվության տրամադրման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրըֈ

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 702-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԴՐԱՆՑ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆԸ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ ՉԱՓԻ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԿԱՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐԻՆՍ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆԸ
ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻԵՎ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

1. Սույն կարգով կարգավորվում են վթարների դեպքում մարդու առողջության
համար դրանց հետևանքների նվազեցմանը և բնապահպանական վնասի չափի
գնահատմանը և վնասի փաստացի կամ հնարավորինս նվազեցմանը վերաբերող
տեղեկատվությանը ներկայացվող պահանջների և տեղեկատվության տրամադրման
հետ կապված հարաբերությունները:
2. Ընդերքօգտագործողի կողմից նշանակված անվտանգության հարցերով
կառավարիչը կամ ստորաբաժանման ղեկավարը (այսուհետ՝ անվտանգության
պատասխանատու անձ) պարտավոր է արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու
ներքին և արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանների համաձայն՝
ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներում (այսուհետ՝ օբյեկտ) տեղի ունեցած
վթարների դեպքում մարդու առողջության համար դրանց հետևանքների նվազեցմանը
և բնապահպանական վնասի չափի գնահատմանը և վնասի փաստացի կամ
հնարավորինս նվազեցման վերաբերյալ տրամադրել տեղեկատվություն՝ համաձայն
հաղորդագրության նմուշի, համաձայն Ձև N 1-ի, ինտերնետային կապի միջոցով կամ
թղթային (եթե դա հնարավոր է կատարել ողջամիտ ժամկետում) եղանակով, որտեղ
նշվում է`
1) ընդերքօգտագործող կազմակերպության անվանումը, օբյեկտի գտնվելու
վայրը.
2) տեղեկատվություն տրամադրող անձի ինքնության հաստատումը՝ անունը,
ազգանունը և զբաղեցրած պաշտոնը.
3) վթարի վայրում իրականացվող գործունեության կամ ձեռնարկած
գործողության մասին նկարագիր՝ հստակ և պարզ տերմիններով.
4) ընդերքօգտագործման
օբյեկտներում
կիրառվող
պատրաստուկների
անվանումը, ինչպես նաև այն թափոնների անվանումը, որոնք կարող են առաջացնել
խոշոր վթար՝ նշելով դրանց հիմնական վտանգավոր հատկանիշները.
5) խոշոր վթարների վտանգի հետ կապված ընդհանուր տեղեկություն՝ ներառյալ
շրջակա միջավայրի և բնակչության վրա հավանական ազդեցության մասին.
6) խոշոր վթարների դեպքում ազդակիր բնակչությանը նախազգուշացնելու և
տեղեկացնելու հնարավորության մասին.
7) խոշոր վթարների դեպքում բնակչության կողմից ձեռնարկվելիք
միջոցառումների և վթարի ժամանակ նրանց վարքագծի մասին.
8) ընդերքօգտագործողի կողմից հավաստում այն մասին, որ վթարի վայրում
ինքնուրույն
կարող
է
իրականացնել
համապատասխան
միջոցառումներ,
մասնավորապես, խոշոր վթարների դեպքում վթարային ծառայությունների հետ
համատեղ կարող են իրականացնել միջոցառումներ վթարի հետևանքները
նվազագույնի հասցնելու համար.
9) օբյեկտի տարածքից դուրս վթարի ցանկացած հետևանքի վերացման
նպատակով արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանին համապատասխան այլ
կառույցների հետ համագործակցության մասին.

10) մանրամասն տեղեկություն այն մասին, որտեղից կարելի է ստանալ
լրացուցիչ արդիական տեղեկություն՝ հաշվի առնելով բացահայտումն արգելող
ցանկացած պարտականություն:
3. Անվտանգության պատասխանատու անձը վթարի առաջացման դեպքում
սույն կարգի 2-րդ կետով պահանջվող տեղեկատվությունն անհապաղ հաղորդում է՝
1) Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական
ծառայության շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի ահազանգման կենտրոնի
օպերատիվ հերթապահին.
2) Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչություն (թեժ գիծ ծառայությանը),
իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ Արցախի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության համապատասխան ստորաբաժանմանը.
3) Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական և ընդերքի պետական
տեսչություն (թեժ գիծ ծառայությանը), իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ Արցախի
Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության
աշխատակազմի բնական ռեսուրսների, թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների
կառավարման գործակալությանը.
4) վթարի ազդեցության գոտում կամ հնարավոր վթարի ազդեցության գոտում
հայտնված համայնքի ղեկավարին:
4. Վթարն արձանագրելուց հետո մինչև երեք ժամվա ընթացքում
անվտանգության պատասխանատու անձը Արցախի Հանրապետության արտակարգ
իրավիճակների
պետական
ծառայության,
Արցախի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարության
և
Արցախի
Հանրապետության
բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության համապատասխան
ստորաբաժանումներին հեռախոսային կամ ինտերնետային կապի միջոցով հաղորդում
է հետևյալ տեղեկատվությունը՝
1) վթարի վայրի տեղադիրքն ու բնույթը: Վթարի ազդեցության հավանական
տարածքը որոշելիս պետք է հաշվի առնել արտակարգ իրավիճակներում գործելու
պլանում
ներառված
տոպոգրաֆիական
հանույթում
նշված
առանձնահատկությունները, կամ այն պետք է որոշվի կոորդինատային ցանցով.
2) խոշոր վթարների արդյունքում առաջացած վտանգի գնահատականը.
3) վթարի վնասի նախնական գնահատականը և (կամ) կրկնվելու հավանականությունը.
4) տեխնոլոգիական պրոցեսի նկարագրությունը.
5) օբյեկտի տարածքից արտանետվող կամ հավանական արտանետվող
նյութերի ծավալի գնահատականը.
6) օբյեկտի տարածքից արտանետվող կամ հավանական արտանետվող
նյութերի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունների գնահատականը.
7) վթարի ազդեցության գոտում գտնվող բնակելի տարածքների բնակչության
թիվը.
8) աշխատատեղում, այդ թվում նաև` վթարի ազդեցության գոտու բնակչության
տուժածների քանակը, տարիքը, սեռը.
9) հաղորդում այն մասին, որ գործողության մեջ է դրված արտակարգ
իրավիճակներում գործելու ներքին պլանը և դրա իրականացման աստիճանը.
10) բնակչության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռիսկերի
կանխարգելման նպատակով ձեռնարկված միջոցառումների նկարագրությունը.
11) կանխարգելման
միջոցառումները համակարգողների անունը և
կոնտակտային տվյալները.
12) արտակարգ իրավիճակների պլանավորման մարմնի հետ կապ հաստատող
պատասխանատու անձի անունը և կոնտակտային տվյալները:

5. Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական
ծառայությունը
սույն
կարգի
3-րդ
և
4-րդ
կետերով
սահմանված
հաղորդագրություններն ստանալուց հետո ամփոփում և երեք ժամվա ընթացքում,
հաշվի առնելով վթարի ռիսկայնության մակարդակը, անդրսահմանային ազդեցություն
ունեցող, ինչպես նաև խոշոր վթարների դեպքում տեղեկատվությունը ներկայացնում է
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն:
6. Անդրսահմանային ազդեցություն ունեցող վթարների դեպքում դրանց
վերաբերյալ տեղեկատվությունն օտարերկրյա պետություններին և միջազգային
կազմակերպություններին տրամադրվում է Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերին համապատասխան:

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Ձև N 1
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆՄՈՒՇ
Հ Ա Ղ Ո Ր Դ Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
____________________ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ՍՈՂԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
1) ընդերքօգտագործող կազմակերպության անվանումը, օբյեկտի գտնվելու
վայրը________________________________________________________________________,
2) տեղեկատվություն տրամադրող անձի ինքնության հաստատումը՝ անունը,
ազգանունը և զբաղեցրած պաշտոնը ____________________________________________,
3) վթարի վայրում իրականացվող գործունեության կամ ձեռնարկած
գործողության
մասին
պարզաբանում՝
հստակ
և
պարզ
տերմիններով
_________________________________,
4) ընդերքօգտագործման
օբյեկտներում
կիրառվող
պատրաստուկների
անվանումը, ինչպես նաև այն թափոնների անվանումները, որոնք կարող են
առաջացնել
խոշոր
վթար՝
նշելով
դրանց
հիմնական
վտանգավոր
հատկանիշները________________________________,
5) խոշոր վթարների վտանգի հետ կապված ընդհանուր տեղեկություն՝ ներառյալ
շրջակա միջավայրի և բնակչության վրա հավանական ազդեցության մասին.
____________________________________________________________________________,
6) խոշոր վթարների դեպքում ազդակիր բնակչությանը նախազգուշացնելու և
տեղեկացնելու հնարավորության մասին.
______________________________________________________________________________,
7) խոշոր վթարների դեպքում բնակչության կողմից ձեռնարկվելիք
միջոցառումների և վթարի ժամանակ նրանց վարքագծի մասին.
____________________________________________________________________________,
8) ընդերքօգտագործողի կողմից հավաստում այն մասին, որ վթարի վայրում
ինքնուրույն կարող են իրականացնել համապատասխան միջոցառումներ, մասնավորապես, խոշոր վթարների դեպքում վթարային ծառայությունների հետ համատեղ
կարող են իրականացնել միջոցառումներ վթարի հետևանքները նվազագույնի
հասցնելու համար.
____________________________________________________________________________,
9) օբյեկտի տարածքից դուրս վթարի ցանկացած հետևանքի վերացման
նպատակով արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանին համապատասխան այլ
կառույցների հետ համագործակցության մասին.
____________________________________________________________________________,
10) մանրամասն տեղեկություն այն մասին, որտեղից կարելի է ստանալ
լրացուցիչ ակտուալ տեղեկություն՝ հաշվի առնելով բացահայտումն արգելող
ցանկացած պարտականություն.
____________________________________________________________________________:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՈՐԱԿԱԿԱՆ
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Ընդերքի մասին օրենսգրքի 59.4-րդ հոդվածի 8-րդ մասը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել ֆինանսական երաշխիքի բովանդակությունը և դրան
ներկայացվող
չափորոշիչները,
դրանց
ներկայացվող
որակական
չափանիշների գնահատման, ինչպես նաև ֆինանսական երաշխիքի
հաշվարկման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 703-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են ընդերքօգտագործման իրավունք ձեռք բերելու
դիմումի հետ լիազոր մարմին ներկայացվող ընդերքօգտագործման թափոնների
կառավարման և (կամ) ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլաններով
նախատեսված միջոցառումների իրականացման ապահովման համար պահանջվող
ֆինանսական երաշխիքի (այսուհետ՝ երաշխիք) բովանդակությունը և դրան
ներկայացվող չափորոշիչները, դրանց ներկայացվող որակական չափանիշների
գնահատման, ինչպես նաև ֆինանսական երաշխիքի հաշվարկման կարգի հետ
կապված հարաբերությունները:
2. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
ընդերքօգտագործման իրավունք ձեռք բերելու դիմումի հետ ներկայացվող երաշխիքը
պետք է բավարարի հետևյալ չափորոշիչները՝
1) պրինցիպալը (դիմումատուն և (կամ) ընդերքօգտագործողը) պետք է
ներկայացնի ֆինանսական երաշխիք, որը տրամադրվում է բանկի, այլ վարկային
կազմակերպության կամ ապահովագրական ընկերության կողմից.
2) երաշխիքի գումարի չափը պետք է համապատասխանի ընդերքօգտագործման
թափոնների կառավարման և (կամ) ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման
պլաններով նախատեսված միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ
ֆինանսական միջոցների չափին.
3) երաշխիքով նախատեսված պարտավորությունը պետք է լինի ինքնուրույն՝
դիմումատուի և (կամ) ընդերքօգտագործողի հիմնական պարտավորությունից անկախ.
4) երաշխիքը չի կարող հետ կանչվել երաշխիք տված անձի կողմից.
5) երաշխիքն ուժի մեջ է մտնում ոչ ուշ, քան ընդերքօգտագործման իրավունքը
ստանալու օրը:
3. Երաշխիքի գումարի հաշվարկը կատարվում է դիմումատուի կամ
ընդերքօգտագործողի կողմից՝ ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և
(կամ) ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլանների կազմման
ժամանակ՝ դրանցում ամրագրված միջոցառումների իրականացման նպատակով
անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների համար կազմված նախահաշվի հիման վրա:
Նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար պետք է հիմք հանդիսանան
ընթացիկ շուկայական գները:
4. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների
նախարարությունը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության
անցկացման ընթացքում տալիս է երաշխիքին որակական գնահատական:
Ներկայացվող երաշխիքին տրվող որակական գնահատականը համարվում է
բավարար, եթե այն համապատասխանում է սույն կարգի 2-րդ և 3-րդ կետերով
սահմանված չափանիշներին:
5. Երաշխիքը մերժվում է սույն կարգով սահմանված չափանիշներից որևէ մեկին
չբավարարելու դեպքում:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 օգոստոսի 2019թ.

N 704-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ
ԴԻՏԱՆՑՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Ընդերքի մասին օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
23-րդ կետը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներում
դիտանցման իրականացման կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 704-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ
ԴԻՏԱՆՑՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են ընդերքօգտագործման թափոնների
օբյեկտներում (այսուհետ` օբյեկտ) դիտանցում իրականացնելու հետ կապված
հարաբերությունները:
2. Սույն կարգի դրույթները տարածվում են այն ընդերքօգտագործողների վրա,
որոնց գործունեության հետևանքով առաջացել են ընդերքօգտագործման թափոններ:
3. Դիտանցումն ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների նկատմամբ
պարբերաբար իրականացվող գործողությունների (ակնադիտարկումներ, այդ թվում՝
բնապայմանային ուսումնասիրություններ և գործիքային չափումներ, լաբորատոր
ուսումնասիրություններ, տեղեկատվության հավաքագրում, մշակում, գնահատում և
տվյալների հիմնապաշարների (բազայի) վարում) համակարգն է:
4. Օբյեկտների դիտանցման նպատակն է՝
1) օբյեկտների անվտանգության և կայունության պահպանումը.
2) հնարավոր ռիսկերի բացահայտումն ու կանխարգելումը.
3)
օբյեկտների
պահպանման
և
դրանց
հնարավոր
վթարների
օրինաչափությունների ուսումնասիրությունը.
4) օբյեկտների գործունեության կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ
կանխատեսումների համար տվյալների հավաքագրումը և վերլուծությունը.
5) օբյեկտների ռիսկայնության աստիճանի գնահատման մասին հենակետային
տվյալների ստացումը.
6) օբյեկտների վերաբերյալ օպերատիվ տվյալների հավաքագրումը, մշակումը,
ամփոփումը և հրապարակումն իր՝ ընդերքօգտագործողի ինտերնետային կայքում.
7) ամփոփ տվյալների հիման վրա առաջարկությունների և կանխարգելման
միջոցառումների պլանի մշակումը և իրականացումը:
5. Դիտանցումն իրականացվում է հետևյալ օբյեկտների նկատմամբ`
պոչամբարների, տարածքի, տեղի՝ ներառյալ ցանկացած պատվարի կամ որևէ այլ
կառույցի (այսուհետ՝ լցակույտի հարթակ), կույտային տարալվացման հարթակների,
ինչպես նաև պոչամբարների, կույտային տարալվացման հարթակների ու լցակույտի
հարթակի կամ դրանց շրջակա միջավայրի ազդեցության (այսուհետ՝ ազդեցության)
տարածքների՝ մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի, մթնոլորտային օդի, հողերի,
բուսական և կենդանական աշխարհի նկատմամբ:
6. Օբյեկտների դիտանցումն իրականացվում է ընդերքօգտագործողի կողմից՝
1) մինչ գործունեության ծավալման փուլում՝ օբյեկտների և դրա ազդեցության
ենթակա տարածքների շուրջը բնապահպանական ֆոնային ելակետային տվյալների
բազայի ստեղծման համար.
2) օբյեկտների շահագործման փուլում՝ որոշակի պարբերականությամբ՝
օբյեկտի կառույցի անվտանգ և բնապահպանական կայուն ռեժիմով կառավարումն
ապահովելու՝ շրջակա միջավայր աղտոտող նյութերի արտանետման դեպքերի
բացահայտման համար.
3) օբյեկտի փակման և փակումից հետո փուլում՝ պարզելու համար, որ օբյեկտն
այլևս վտանգ չի ներկայացնում շրջակա միջավայրի և բնակչության առողջության
համար և օբյեկտում իրականացվել են ռեկուլտիվացման աշխատանքներ:

2. ՊՈՉԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՒՅՏԱՅԻՆ ՏԱՐԱԼՎԱՑՄԱՆ
ՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԴԻՏԱՆՑՈՒՄԸ
7. Պոչամբարների և կույտային տարալվացման հարթակների (այսուհետ՝
կառույցներ) դիտանցումը՝ մշտական ռեժիմով, անհրաժեշտ է պոչամբարի
կառուցվածքների և նրա տարրերի վիճակներին հետևելու համար՝ նշելով
ֆիլտրացիայի օջախները, փլուզումները, փլվածքները, նստվածքները, նստեցումները,
ճեղքերը, խյուսի և կեղտաջրերի արտահոսքի տեղերը:
8. Կառույցների կայունության վիճակի դիտանցման նպատակն է ապահովել
կառույցում տեղադրված ընդերքօգտագործման թափոնների զանգվածի և կառույցների
կայունությունը՝ հատկապես նվազեցնելով սողանքային վտանգը:
9. Պոչամբարների կառուցվածքների և կույտային տարալվացման հարթակների
վիճակի որակական դիտանցման իրականացման համար պետք է տեղադրվեն հսկիչչափիչ սարքեր:
10. Կառույցների կանոնավոր դիտանցման նպատակն է հետևել կառուցվածքի
ամբողջականության վիճակին՝ իրականացնելով դիտանցում դրանց գործածության
ամբողջ ընթացքում: Կառույցների կարգավորման և կայունության գնահատումը պետք
է իրականացվի համապատասխան որակավորում ունեցող անձի կողմից:
11. Լանջի խախտումը (կուտակումները) շրջակա միջավայրի և մարդու
առողջության համար կարող է հանդիսանալ պոտենցիալ վտանգ, հետևաբար լանջերի
վրա տեղադրված ընդերքօգտագործման թափոնները պետք է վերահսկվեն կանոնավոր
պարբերականությամբ իրականացվող դիտանցումների միջոցով՝ համոզվելու համար,
որ դրանց կայունությունը մնացել է ընդունելի:
12. 25 տարվանից ավելի շահագործման մեջ եղած պոչամբարների
կառուցվածքները՝ անկախ դրանց վիճակից, ամեն տարի պետք է ենթարկվեն համալիր
վերլուծության՝ ամրության, կայունության և շահագործման հուսալիության
գնահատումով: Կառուցվածքների նյութերի ու դրանց հիմքերի փաստացի
ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի հիման վրա, անհրաժեշտության դեպքում
(նախավթարային վիճակի նշանների առկայության), կառուցվածքներն արտահերթ
կարգով վիճակի համալիր վերլուծության են ենթարկվում: Կուտակումների
կայունության դիտանցման ցուցանիշները պետք է վերլուծվեն՝ հիմք ընդունելով
ելակետային վերլուծության տվյալները:
13. Պոչամբարների շահագործման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել
դիտանցում`
1) պոչամբարում ջրի մակարդակների, պոչանքների ծավալի, պոչամբար լցվող
պոչանքների հոսքի արագության, արտամղման պոմպերի ջրի ծախսի, արտահոսքերի
արագության նկատմամբ՝ օրական կտրվածքով.
2) հեղուկի մակարդակից պատնեշի կատարի բարձրության գերազանցման
նկատմամբ՝ շաբաթական կտրվածքով.
3) լողափային շեպերի վիճակի նկատմամբ՝ շաբաթական կտրվածքով.
4) պոչամբարի ծակոտկենային ջրերի, ստորերկրյա ջրերի որակի ելակետային
տվյալների և աղտոտման մակարդակի նկատմամբ՝ ամսական կտրվածքով.
5) ողողալցման նախագծին պոչամբարի տարածքի համապատասխանության
նկատմամբ.
6) պոչանքի՝ պոչամբար տեղափոխվող զանգվածի (ծավալի) նկատմամբ՝
շաբաթական կտրվածքով.
7) կույտային տարալվացման հարթակ տեղափոխվող արդյունահանված
հանքաքարի զանգվածի (ծավալի) արագության նկատմամբ՝ օրական կտրվածքով.
8) խյուսատարի և ցամաքուրդի (դրենաժի) համակարգի նկատմամբ.
9) տարվա չոր ժամանակաշրջանում տղմարանների փոշեզատման նկատմամբ.

10) պոչամբարի ազդեցության տարածքի ջրահոսքերում, խմելու ջրի
ջրամատակարարման համակարգերի ջրառներում և ստորերկրյա ջրերում ագրեսիվ
ջրերի հայտնվելու նկատմամբ.
11) տղմազտիչների և հեղուկ թափոնների ամբարների նկատմամբ.
12) արգելափակող սարքվածքների վիճակի, հեղուկի մակարդակից կատարի
բարձրության գերազանցման նկատմամբ.
13) անձրևային և հալոցքային ջրերի որսման ու հեռացման համակարգի
նկատմամբ.
14) հակածծանցող, ջրամերժ կառույցների (էկրանների, սեպերի, պատնեշների)
նկատմամբ.
15) տղմազտարանների ու պահեստարանների տարածքից հեղուկ թափոնների
դուրս թափանցման հնարավորությանը հետևող հսկիչ-չափիչ սարքավորման
աշխատանքի նկատմամբ.
16) շահագործման և կառուցվածքների վիճակի բացահայտված խախտումների
շտապ վերացման, ինչպես նաև հետագայում դրանց կանխարգելման և բացառելու
ուղղությամբ.
17) փոշեզատման, վթարների, միջադեպերի և դժբախտ պատահարների
տեխնիկական պատճառների նկատմամբ, որի արդյունքում ներկայացվում են
առաջարկություններ այդ պատճառների վերացման համար:
3. ԼՑԱԿՈՒՅՏԻ ՀԱՐԹԱԿԻ ԴԻՏԱՆՑՈՒՄԸ
14. Լցակույտի հարթակի ձևավորումը, շահագործումը և պահպանումը պետք է
իրականացվեն լցակույտի հարթակի կառուցման նախագծի համաձայն:
15. Լցակույտի հարթակում իրականացվում է դիտանցում՝
1) թեքությունների վրա տեղադրված լցակույտի հարթակի սողալը կամ
փլուզումը կանխարգելող միջոցառումների կատարման նկատմամբ՝ ամենօրյա
(շաբաթական) կտրվածքով.
2) լցակույտի հարթակում մակերևութային կամ հանքախորշային ջրերի
ներթափանցման կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների կատարման նկատմամբ՝
շաբաթական կտրվածքով.
3) լցակույտի հարթակից գրունտային, հեղեղատային և անձրևային ջրերի
հեռացմանն ուղղված միջոցառումների կատարման նկատմամբ՝ շաբաթական
կտրվածքով.
4) լցակույտի հարթակի տարածքի գրունտային ջրերի մակարդակի նկատմամբ՝
շաբաթական կտրվածքով, ջրի որակի ընդհանուր չափորոշիչների նկատմամբ՝
շաբաթական կտրվածքով, ջրի որակի ընդհանուր (մանրամասն) չափորոշիչների
նկատմամբ` ամսական կտրվածքով.
5) լցակույտի հարթակի տարածքում տեղումների ներծծման ցուցանիշների և
ընդերքօգտագործման թափոնների խոնավության պարունակության նկատմամբ՝
եռամսյակային կտրվածքով.
6) ընդերքօգտագործման թափոններում պարունակվող ջրերի մակարդակի,
ծավալի և ընդերքօգտագործման թափոններում թթվածնի ազդեցության ենթարկվող
դատարկ ապարների ծավալի նկատմամբ՝ ամսական կտրվածքով.
7) լցակույտ հարթակի թեքությունում, հիմքի մոտակայքում և տրանսպորտային
միջոցների բեռնաթափման տեղերում մարդկանց գտնվելը կանխարգելող նշանների
կամ գրառումների առկայության նկատմամբ.
8) ապարների լցակույտերի աստիճանահարթակների և բարձրության,
կտրվածքների և բերմանների անկյունների, լցակույտային աշխատանքների ճակատի
շարժի արագության նախագծին համապատասխանության նկատմամբ.
9) լցակույտի հարթակում վթարների և վտանգավոր միջադեպերի կանխման,
նախագծով նախատեսված կանխարգելիչ միջոցառումների կատարման նկատմամբ.

10)
լցակույտի
հարթակի
ազդեցության
տարածքի
ջրահոսքերում,
մակերևութային և ստորերկրյա ջրերում ագրեսիվ ջրերի հայտնվելու նկատմամբ:
16. Իրականացվում են փոշեզատման, վթարների, միջադեպերի և դժբախտ
պատահարների
տեխնիկական
պատճառների
ուսումնասիրություններ
և
ներկայացվում առաջարկություններ այդ պատճառների վերացման վերաբերյալ:
4. ԴԻՏԱՆՑՈՒՄ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԵՎ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
17. Ստորերկրյա ջրերի նկատմամբ դիտանցումն իրականացվում է թափոնների
տեղադրման օբյեկտներում (պոչամբարում, լցակույտի հարթակում, կույտային
տարալվացման
հարթակներում
ձևավորված
լցակույտերում,
խարամակուտակիչներում և այլն) և դրանց ազդեցության տարածքներում:
18. Ստորերկրյա և ցամաքուրդային ջրերի նկատմամբ դիտանցումն
իրականացվում է դիտարկման ջրհորներում և հորատանցքերում, որոնք տեղադրված
են անմիջապես օբյեկտում, իսկ եթե այդպիսին հնարավոր չէ՝ ազդեցության
տարածքում, կանխատեսվող աղտոտման գոտու շրջանակներում:
19. Դիտանցման հորատանցքերը պետք է հորատվեն համապատասխան
տեղում և խորության վրա, որպեսզի հնարավոր լինի՝
1) բացահայտել օբյեկտների ստորերկրյա ջրերի որակի բարելավման
միտումները.
2) բացահայտել օբյեկտների ստորերկրյա ջրերի որակի վատթարացման
միտումները.
3) ճշգրիտ չափել ստորերկրյա ջրերի մակարդակը.
4) որոշել ստորերկրյա ջրերի շարժման ուղղությունը:
20. Դիտարկման ջրհորների և հորատանցքերի քանակը որոշվում է
նախագծային փաստաթղթերով՝ կոնկրետ տվյալ օբյեկտի համար՝ հաշվի առնելով
տարածքի ռելիեֆի և ջրերկրաբանական պայմանների բարդության աստիճանը:
21. Դիտարկման հորատանցքերի ցանցում պետք է նախատեսվեն
հորատանցքեր նաև ստորերկրյա ջրերի վրա վնասակար ազդեցության գոտու
սահմաններից դուրս, ստորերկրյա ջրերի բնական հոսքի շարժման վերին և ստորին
հոսանքներում: Նվազագույնը մեկ հորատանցք պետք է տեղադրվի պոչամբար մտնող
ջրի սկզբնաղբյուրում և առնվազն երկու հորատանցք՝ դրանից դուրս եկող ջրի հոսքի
ուղղությամբ:
22. Նախքան օբյեկտի կառուցումը, մեկ տարվա ընթացքում, եռամսյա
կտրվածքով, անհրաժեշտ է իրականացնել հսկողություն ստորերկրյա ջրերի
մակարդակի և որակի նկատմամբ՝ ելակետային տվյալների ստացման համար:
Օբյեկտի փակման ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել հսկողություն ստորերկրյա
ջրերի մակարդակի և որակի նկատմամբ՝ յուրաքանչյուր չորս ամիսը մեկ անգամ:
23. Կույտային տարալվացման հարթակների շահագործման ժամանակ պետք է
նախատեսվի նաև վերահսկիչ-ցամաքուրդային հորատանցքերի տեղադրում՝
ստորերկրյա ջրերի շարժման ուղղությամբ:
24. Տեխնոլոգիական լուծույթների վթարային ներծծումային ստորերկրյա
արտահոսքի դեպքում վերահսկիչ-ցամաքուրդային հորատանցքերից իրականացվում է
աղտոտված ջրերի արտամղում և դրանց վերադարձ կույտային տարալվացման
տեղամասի կեղտաջրերի կուտակման միջանկյալ տարաներ:
25. Օբյեկտներում դիտանցման հորատանցքերը և ջրհորները պետք է լինեն
տեխնիկապես անխափան ու աշխատանքային վիճակում, հագեցված չափիչ և հսկիչ
սարքերով՝ ներառյալ ջրի արտամղման և նմուշարկման համար պոմպային
սարքավորումներով:
26. Ստորերկրյա ջրերի նմուշարկման ժամանակ իրականացվում է նախնական
արտամղում մինչև կախված նյութերի դուրսբերումը և հետագայում ջրատար

հորիզոնում ջրի մակարդակի վերականգնումը՝ նվազագույնը հորատանցքի ծավալի
եռապատիկի չափով արտամղում կատարելով:
5. ԴԻՏԱՆՑՈՒՄ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԵՎ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
27. Մակերևութային ջրերի դիտանցման նպատակն է ջրի քանակի և որակի
նկատմամբ պարբերական ստուգումներ իրականացնելը և օբյեկտի շահագործման
հետևանքով մակերևութային ջրերի վրա էական բացասական ազդեցության
բացահայտումը:
28. Դիտանցումն իրականացվում է թափոնների տեղադրման օբյեկտներից
դուրս հոսող բոլոր մակերևութային ջրերի հանդեպ, ինչպես նաև դրանց
բեռնաթափման գետերում, լճերում, արհեստական ջրամբարներում:
29. Դիտարկման կետերի քանակը որոշվում է նախագծային փաստաթղթերով
կոնկրետ տվյալ օբյեկտի համար՝ հաշվի առնելով տարածքի ռելիեֆի և ջրաբանական
պայմանների բարդության աստիճանը, գետային համակարգի բնութագիրը, ջրի
ծախսերը, հոսքի բնութագիրը, ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի փոխադարձ
կապը:
30. Դիտարկման կետերի ցանցում պետք է ստեղծվեն կետեր, որոնք
տեղադրվում են օբյեկտներից հոսող ջրերը մակերևութային ջրերի խառնման տեղից
բնական հոսքի շարժման վերին և ստորին հոսանքներում: Դիտարկման կետերի
տեղադրման համապատասխան վայր ընտրելիս պետք է հաշվի առնել հետևյալը՝
1) գետային ցանցի համար դիտանցումը պետք է իրականացնել նվազագույնը
երկու կետերում, նախքան օբյեկտ մտնող յուրաքանչյուր գետի վերին հոսանքում և
օբյեկտից դուրս եկող ստորին հոսանքում: Եթե ստորին հոսքը բեռնաթափվում է
մոտակա գետային ցանց, ապա դիտարկման կետը տեղադրվում է միախառնման
տեղից անմիջապես հետո.
2) օբյեկտից քաղցրահամ ջրերի ջրամբարներ (լճեր) մտնող հոսքի դեպքում
պետք է տեղադրվի առնվազն երկու դիտարկման կետ, մեկը դուրս եկող հոսքի վրա,
մյուսը՝ ջրամբարում (լճում), որը հանդիսանում է բնութագրական՝ ամբողջ ջրամբարի
(լճի) համար.
3) թափոնների օբյեկտներից հավաքված ջուրն անհրաժեշտ է հեռացնել և
բեռնաթափել գետային ցանց.
4) թափոնների օբյեկտ մտնող և դուրս եկող ցանկացած ջրարգելող և ջրթող
տեղամասերում անհրաժեշտ է իրականացնել դիտանցում, որպեսզի հնարավոր լինի
գնահատել դրանց արդյունավետությունը և որոշել ցանկացած պոտենցիալ աղտոտման
աղբյուրները.
5) օբյեկտից դուրս հոսող թափոնաջրերի բոլոր կետերը պետք է
նույնականացվեն և ստուգվեն մինչև գետային ցանց բեռնաթափվելը:
31. Օբյեկտներում մակերևութային ջրերի դիտանցման կետերը պետք է լինեն
տեխնիկապես անխափան ու աշխատանքային վիճակում, հագեցված չափիչ և հսկիչ
սարքերով:
32. Մակերևութային ջրերի դիտարկման կետերում իրականացվում է ջրի
ծախսի, ընդհանուր հանքայնացման չափում, և որոշվում են որակական
հատկանիշները:
33. Օբյեկտներից դուրս հոսող կեղտաջրերի մաքրման կայաններում
իրականացվում է դիտանցում ինչպես կայան մտնող, այնպես էլ դուրս հոսող ջրերի
հանդեպ:
34. Յուրաքանչյուր կոնկրետ օբյեկտի համար մակերևութային և ստորերկրյա
ջրերի համար որոշվում են նաև այն չափորոշիչները, որոնք կարող են դառնալ
աղտոտման աղբյուր կամ ենթարկվել աղտոտման ազդեցության: Այդ չափորոշիչների

ցանկը կազմում է ընդերքօգտագործողը, նախօրոք, օբյեկտի կառուցման նախագծման
փուլում:
35. Ընդերքօգտագործողներն օբյեկտում մակերևութային կամ ստորերկրյա
ջրերի հանդեպ դիտարկումներն իրականացնում են անվտանգ լցակույտերում
յուրաքանչյուր չորս ամիսը մեկ անգամ, կույտային տարալվացման հարթակներից
առաջացած լցակույտերում և պոչամբարներում՝ յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ,
այդ թվում՝ նաև հորատանցքում կամ ջրհորում ջրի առավելագույն և նվազագույն
մակարդակների ժամանակ:
36. Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման փուլում ելակետային տվյալների
ստացման համար մակերևութային ջրերի դիտանցման ցանկացած կետ, մինչև
օբյեկտում աշխատանքների սկսելը, անհրաժեշտ է դիտանցել (վերահսկել)
եռամսյակային կտրվածքով, նվազագույնը մեկ տարվա ընթացքում:
37. Ընդերքօգտագործողները յուրաքանչյուր օբյեկտում մակերևութային և
ստորերկրյա ջրերի ֆոնային չափորոշիչներից որևէ մեկի էական շեղումներ
հայտնաբերելու դեպքում դիտարկումներն իրականացվում են ուժեղացված ռեժիմով,
որի պարբերականությունը որոշում է ինքը, բայց ոչ ավելի, քան մեկ շաբաթը:
38. Ընդերքօգտագործողը դիտանցման արդյունքում յուրաքանչյուր օբյեկտի
համար ստեղծում է տվյալների բազա` շտեմարան, որտեղ պարբերաբար գրանցվում
են դիտարկման արդյունքները: Կազմվում են մակերևութային կամ ստորերկրյա ջրի
ծախսի, մակարդակի կորեր և այլ գրաֆիկական պատկերներ, որոնցում արտացոլվում
են
տվյալ
օբյեկտին
յուրահատուկ
չափորոշիչների
փոփոխման
առանձնահատկությունները:
39. Ստորերկրյա և մակերևութային ջրերից վերցված նմուշներում պետք է
որոշվեն աղյուսակում նշված չափորոշիչները:
Ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի որակական չափորոշիչները

Ցուցանիշի անվանումը
մգ/լ
Նատրիում, Na+
Կալիում K+
Ամոնիում, NH4+
Կալցիում, Ca2+
Մագնեզիում, Mg++
Երկաթ, Fe++
Երկաթ, Fe+++
Կադմիում, Cd++
Քրոմ, Cr++
Կապար, Pb++
Մկնդեղ As+++
Պղինձ Cu++
Մոլիբդեն Mo++++
Նիկել Ni++
Ցինկ Zn++
Սնդիկ, Hg++
Ընդամենը՝ կատիոններ`
Սուլֆատ, SO4- -

Աղյուսակ
Պարունակությունը
մեկ լիտրում
մգ-էկվ
մգ-էկվ, %

Քլորիդ, ClՆիտրիտ, NO2Նիտրատ, NO3Հիդրոկարբոնատ, HCO3Յոդ, IԲրոմ, Br Ֆտորիդ, FՀիդրոսուլֆիդ HSԿարբոնատ CO3 - Հիդրոարսենիտ H2 AsO4 - Ընդամենը՝ անիոններ`
Ընդհանուր հանքայնացում
pH
Չդիսոցվող մոլեկուլներ՝
Մետաբորաթթու HBO2
Ծծմբաջրածին ընդ. (H2S+HS)
Սիլիկաթթու, H2 SiO3
Արսենաթթու H3 AsO3 կամ H3AsO4
Ածխածնի երկօքսիդ CO2
Ցիանիդներ
Ֆիզիկական հատկությունները
Պղտորությունը
Համը
Հոտը
Գույնը
Նստվածք
6. ԴԻՏԱՆՑՈՒՄ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
40. Օբյեկտներում, ամենօրյա ռեժիմով, պետք է իրականացվի դիտանցում
մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի արտանետման նկատմամբ:
41. Դիտանցում է իրականացվում մթնոլորտային օդ արտանետող բոլոր
աղտոտող նյութերի աղբյուրների նկատմամբ, որոնց համար Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 27-ի N 319-Ն որոշմամբ
սահմանված է սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ)
քանակը:
42. Օբյեկտներից փոշու արտանետումները, կախված փոշու մասնիկների
չափերից և քիմիական կազմից, մեծ ազդեցություն են թողնում մարդու առողջության
վրա և ստեղծում տեսողության համար անհարմար պայմաններ, հետևաբար, փոշու
չափերի ու քիմիական կազմի բացահայտման համար պետք է իրականացվի օդում
կախված մասնիկների և աէրոզոլային մասնիկների <10 և 2,5 մկմ նմուշարկում և
որոշվի դրանց մեջ ծանր մետաղների պարունակությունը:
43. Փոշու մասնիկների վերահսկման սարքերը պետք է տեղակայել օբյեկտի
շրջակայքում՝ նվազագույնը չորս կետերում, ազդեցության ենթարկվող օբյեկտից հեռու,
քամու ուղղությամբ և դրան հակառակ: Անհրաժեշտ է նաև դիտանցում իրականացնել
օբյեկտի սահմանում, զգայուն ընկալիչների և հավանական աղբյուրների մոտ:

44. Փոշեկլանման դիտարկման տևողությունը պետք է կազմի երեսուն օր,
տարեկան երեքանգամյա պարբերականությամբ, որոնցից երկուսն ընկած են մայիսից
սեպտեմբեր ժամանակահատվածում:
45. Կախված մասնիկների (PM10) նկատմամբ դիտանցման պահանջները պետք է
որոշվեն կոնկրետ տարածքին համապատասխան: Տվյալ դեպքում դիտանցման
պարբերականությունը կախված է թափոնների օբյեկտի չափերից և բնութագրերից:
Անհրաժեշտ է նաև դիտանցում իրականացնել օբյեկտի սահմանում, զգայուն
ընկալիչների և հավանական աղբյուրների մոտ:
7. ԴԻՏԱՆՑՈՒՄ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
ՀՈՂԵՐԻ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀՈՂԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
46. Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների հողերի և ազդեցության
տարածքների հողերի դիտանցման նպատակը Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ,
ստանդարտներով,
թույլտվություններով
և
նախագծային
փաստաթղթերով սահմանված պահանջների կատարման հսկողությունն է:
47. Դիտանցումն իրականացվում է թափոնների օբյեկտների կառավարման
պլաններում նախանշված շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունների
կանխարգելման նպատակով և պլանով նշված նմուշառման վայրերում, ըստ հստակ
սահմանված դիտանցման ցուցանիշների և դիտանցման հաճախականության:
48. Հողերի աղտոտման գնահատման չափանիշ ընդունվում են աղտոտող
նյութերի սահմանային թույլատրելի քանակները, իսկ այդպիսիների բացակայության
դեպքում՝ ֆոնային մեծությունները:
49. Դիտանցումը պետք է իրականացվի միասնական տեղեկատվական և
մեթոդական
հիմքով,
ինչը
կապահովի
համադրելիությունն
ու
համապատասխանությունն
այլ
պետական
մոնիթորինգի
համակարգերի
դիտարկումների արդյունքների հետ:
50. Ընդերքօգտագործողը դիտանցման արդյունքում ստեղծում է տվյալների
բազա` շտեմարան, որտեղ պարբերաբար գրանցվում են դիտարկման արդյունքները:
8. ԴԻՏԱՆՑՈՒՄ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
51. Оբյեկտների հարակից տարածքներում պետք է իրականացվի դիտանցում՝
բուսական աշխարհի նկատմամբ:
52. Բուսական աշխարհի դիտանցման նպատակը պետք է լինի
ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների շրջակա միջավայրի և բուսական
աշխարհի պահպանումը և կանխումը վտանգավոր ազդեցություններից:
53. Բուսական աշխ
արհի դիտանցումը ֆիտոինդիկացիոն մեթոդի վրա հիմված մշտական և
պարբերական դիտարկումներ են բուսական աշխարհի օբյեկտների նկատմամբ, դրանց
վիճակի և աճման միջավայրի գնահատման համար, ինչպես նաև զարգացման և
փոփոխությունների ենթարկման կանխատեսումը՝ ընդերքօգտագործման թափոնների
օբյեկտների ազդեցության հետևանքով:
54. Ընդերքօգտագորման թափոնների օբյեկտներում բուսական աշխարհի
դիտանցումն իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով՝
1) լեռնային բուսականության դիտանցում.
2) մարգագետնային բուսականության դիտանցում.
3) ջրային բուսականության դիտանցում.
4) բույսերի և սնկերի պահպանվող (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Կարմիր գրքում գրանցված) տեսակների դիտանցում.
5) ռեսուրսաձևավորող բույսերի (հատապտուղներ և սնկեր) դիտանցում.

6) անտառների դիտանցում:
55.
Ընդերքօգտագործողներն
օբյեկտում
բուսականության
հանդեպ
դիտարկումներն իրականացնում են անվտանգ լցակույտերում՝ յուրաքանչյուր չորս
ամիսը մեկ անգամ, կույտային տարալվացման հարթակներից առաջացած
լցակույտերում և պոչամբարներում՝ յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ:
56. Ընդերքօգտագործողը դիտանցման արդյունքում յուրաքանչյուր օբյեկտի
համար ստեղծում է բուսական աշխարհի տվյալների բազա` շտեմարան, որտեղ
պարբերաբար գրանցվում են դիտարկման արդյունքները, ինչպես նաև տվյալ օբյեկտին
յուրահատուկ բուսական աշխարհի տեսակների զարգացման և փոփոխման
առանձնահատկությունները:
9. ԴԻՏԱՆՑՈՒՄ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
57. Կենդանական աշխարհի դիտանցման օբյեկտ են հանդիսանում վայրի
կենդանիների հետևյալ տեսակները՝ կաթնասունները, թռչունները, սողունները,
ձկները, կրծողները, միջատները և այլ կենդանիներ, որոնք բնակվում են գետնում
(մակերևույթում, հողում, ստորերկրյա դատարկություններում), մակերևութային
ջրերում և մթնոլորտում ազատ բնական պայմաններում:
58. Դիտանցում իրականացվում է՝
1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված վայրի
կենդանիների և դրանց ապրելու միջավայրի նկատմամբ.
2) որսի օբյեկտ հանդիսացող վայրի կենդանիների և դրանց բնական միջավայրի
նկատմամբ:
59. Դիտանցման արդյունքում պետք է ստացվի տեղեկատվություն հետևյալի
մասին՝
1) վայրի կենդանիների տարածվածության արեալի և բնակատեղերի մասին.
2) վայրի կենդանիների թվի մասին, այդ թվում՝ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված.
3) վայրի կենդանիների առանձին տեսակների աճի դինամիկայի և կառուցվածքի
մասին.
4) կենդանական աշխարհի վերարտադրության գնահատման մասին.
5) վայրի կենդանիների ֆիզիկական վիճակի մասին:
60. Ընդերքօգտագործողներն օբյեկտում կենդանական աշխարհի հանդեպ
դիտարկումներն իրականացնում են տարեկան երկու անգամ:
61. Ընդերքօգտագործողը դիտանցման արդյունքում յուրաքանչյուր օբյեկտի
համար ստեղծում է կենդանական աշխարհի տվյալների բազա` շտեմարան, որտեղ
պարբերաբար գրանցվում են դիտարկման արդյունքները, ինչպես նաև տվյալ օբյեկտին
յուրահատուկ կենդանական աշխարհի տեսակների զարգացման և փոփոխման
առանձնահատկությունները:

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 օգոստոսի 2019թ.

N 711-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով 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 146 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Հադրութի շրջանի Ծակուռիի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն
հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 6,75 հեկտար
թփուտը փոխադրել գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության`
արոտավայրերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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N 712-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով 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 դեկտեմբերի 1-ի N 603 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Շուշիի շրջանի Քարին տակի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն
հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 0,3 հեկտար
թփուտը փոխադրել գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության՝
բազմամյա տնկարկների:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 օգոստոսի 2019թ.

N 713-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և
ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ
կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի հունիսի 27-ի N 350 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ասկերանի քաղաքային համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի,
համայնքի
վարչական
սահմաններում
գտնվող
համայնքային
սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի նպատակային նշանակության
0,036
հեկտար
այլ
հողերը
փոխադրել
արդյունաբերության,
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության՝
գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 օգոստոսի 2019թ.

N 714-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով 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
8,2337 հեկտար անտառը փոխադրել գյուղատնտեսական նպատակային
նշանակության՝ վարելահողի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 օգոստոսի 2019թ.

N 724-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 335 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1.
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003
թվականի նոյեմբերի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում
վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման,
փոխադրման և տեղադրման գործունեության լիցենզավորման կարգը
հաստատելու մասին» N 335 որոշման մեջ կատարել հետևյալ
փոփոխությունները`
1) որոշման վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ».
2) որոշման 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1. Հաստատել Արցախի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների
գործածության գործունեության լիցենզավորման կարգը` համաձայն
հավելվածի:».
3) որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 28-ի N 724-Ն որոշման
«Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
2003 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 335 որոշման
ԿԱՐԳ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով սահմանվում են Արցախի Հանրապետությունում վտանգավոր
թափոնների գործածության գործունեության լիցենզավորման պայմանները և
կարգավորվում են դրա հետ կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կարգով նախատեսված գործունեության լիցենզիա ստանալու իրավունք
ունեն իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, եթե «Լիցենզավորման
մասին» օրենքով և իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ կամ անհատ
ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման վկայականով սույն կարգով նախատեսված
գործունեությունն իրականացնելն արգելված չէ:
3. Սույն կարգի գործողությունը տարածվում է վտանգավոր թափոնների վրա,
բացառությամբ միջուկային և ռադիոակտիվ թափոնների, որոնց փոխադրման,
օգտագործման, պահպանման, վերամշակման ու թաղման գործունեության
լիցենզավորումն իրականացվում է լիցենզավորման առանձին կարգով:
4. Առանց սույն կարգով տրված Արցախի Հանրապետությունում վտանգավոր
թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիայի՝ այդ գործունեություն
իրականացնելն առաջացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
նախատեսված պատասխանատվություն:
5. Սույն կարգով սահմանված լիցենզիայի ներդիրը կամ լիցենզիայի կամ դրա
ներդիրի կրկնօրինակը տալու, լիցենզիան վերաձևակերպելու, լիցենզիաների
գրանցամատյաններից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու, ինչպես նաև այլ
վայրերում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար
գանձվում է պետական տուրք՝ «Պետական տուրքի մասին» և «Լիցենզավորման մասին»
օրենքներով սահմանված կարգով ու չափով: Ընդ որում`
1) բնապահպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազորված
մարմինը (այսուհետ՝ լիցենզավորող մարմին) լիցենզիան կամ դրա կրկնօրինակը
տալու, լիցենզիայի վերաձևակերպման, այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն
գործունեությամբ զբաղվելու մասին որոշման ընդունումից հետո մեկ աշխատանքային
օրվա ընթացքում պատշաճ ձևով դրա մասին տեղեկացնում է հայտատուին:
Տեղեկացմամբ հայտատուն պետք է նախազգուշացվի սույն կետի 3-րդ ենթակետով
նախատեսված հետևանքների մասին.
2) հայտատուն սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ծառայության
մատուցման համար «Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված պետական
տուրքը պարտավոր է վճարել և ներկայացնել լիցենզավորող մարմին ոչ ուշ, քան
լիցենզիան կամ դրա կրկնօրինակը տալու, լիցենզիայի վերաձևակերպման, այլ
վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու հայտը
բավարարելու վերաբերյալ պատշաճ ձևով տեղեկացման համար սույն կետի 1-ին
ենթակետով սահմանված ժամկետին հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա
ընթացքում.

3) սույն կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ժամկետում հայտատուի կողմից
պետական տուրքը չվճարվելու և պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը չներկայացնելու դեպքում լիցենզավորող մարմնի որոշումը չեղյալ է ճանաչվում` պետական
տուրքը չվճարելու հիմքով:
2. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՂ ՄԱՐՄԻՆԸ ԵՎ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ
6. Սույն կարգով նախատեսված գործունեության համար լիցենզիան տալիս է
լիցենզավորող մարմինը՝ լիցենզավորող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:
7. Լիցենզավորող հանձնաժողովը կազմվում է ոլորտի իրավասու պետական
կառավարման լիազոր մարմինների ներկայացուցիչներից ու բնագավառի մասնագետներից և ղեկավարվում է Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի կողմից: Լիցենզավորող հանձնաժողովի կազմը և
աշխատակարգը հաստատում է լիցենզավորող մարմինը:
8. Լիցենզիան տրվում է սույն կարգի 12-րդ և 14-րդ կետերով սահմանված
փաստաթղթերը լիցենզավորող մարմին ներկայացվելուց հետո 23 աշխատանքային
օրվա ընթացքում:
9. Իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը լիցենզիա ստանալու
համար սույն կարգի 12-րդ և 14-րդ կետերով սահմանված փաստաթղթերը
լիցենզավորող մարմին կարող են ներկայացնել առձեռն կամ փոստով:
10. Լիցենզավորող մարմինը որոշում է ընդունում հայտատուին լիցենզիա տալու
կամ լիցենզիա ստանալու հայտը մերժելու մասին:
3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
11. Իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը (այսուհետ`
լիցենզավորված անձ) իրավունք ունեն զբաղվելու Արցախի Հանրապետությունում
վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեությամբ, եթե ստացել են սույն
կարգի NN 1 և 2 ձևերին համապատասխան Արցախի Հանրապետությունում
վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա և սույն կարգի NN
3 և 4 ձևերին համապատասխան լիցենզիայի ներդիր: Լիցենզավորված անձը կարող է
զբաղվել միայն լիցենզիայի ներդիրում նշված գործունեության տեսակով:
12. Հայտատուն Արցախի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների
գործածության գործունեության լիցենզիա և լիցենզիային կից լիցենզիայի ներդիր
ստանալու նպատակով լիցենզավորող մարմին է ներկայացնում սույն կարգի NN 5 և 6
ձևերի հայտ (այսուհետ՝ հայտ): Հայտը ներկայացվում է անձամբ կամ լիազորված անձի
միջոցով:
13. Հայտում նշվում է՝
1) իրավաբանական անձի դեպքում՝ իրավաբանական անձի անվանումը,
գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, լիցենզավորման ենթակա
գործունեության տեսակը, որը հայտատուն մտադիր է իրականացնել, հայտատուի
պետական գրանցման համարը և հայտին կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը,
ինչպես նաև տեղեկություն աղբավայրից ստացվող հումքով վտանգավոր թափոնների
վերամշակում կատարելու վերաբերյալ.
2) անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը, բնակության և
գործունեության իրականացման վայրերը, լիցենզավորման ենթակա գործունեության
տեսակը,
որը հայտատուն մտադիր է իրականացնել, հայտատուի պետական
հաշվառման համարը և հայտին կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես
նաև տեղեկություն աղբավայրից ստացվող հումքով վտանգավոր թափոնների
վերամշակում կատարելու վերաբերյալ:
14. Հայտին կից ներկայացվում են՝
1) վտանգավոր թափոնների հավաքման դեպքում՝

ա. տեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված տարածքի
(անվանումը, մակերեսը, պահեստավորման ծավալը) և թափոնների հավաքման
մասնագիտացված սարքավորումներով ապահովվածության մասին,
բ. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
գ. լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար
նախատեսված
տարածքի
նկատմամբ
հայտատուի
սեփականության
կամ
օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
2) վտանգավոր թափոնների փոխադրման դեպքում՝
ա. ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ փոխադրելու համար
լիազորված մարմնի կողմից տրված թույլտվության պատճենը,
բ. տեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ,
գ. լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար
նախատեսված գույքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման
իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
3) վտանգավոր թափոնների տեղադրման դեպքում՝
ա. տեղեկանք տարածքի (անվանումը, մակերեսը, թափոնների տեղադրման
եղանակը) և դրա տեխնիկական հագեցվածության մասին,
բ. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
գ. լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար
նախատեսված
տարածքի
նկատմամբ
հայտատուի
սեփականության
կամ
օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
4) վտանգավոր թափոնների պահման դեպքում՝
ա. տեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված տարածքի
(անվանումը, մակերեսը, պահեստավորման ծավալը) և դրա օդափոխման և
հակահրդեհային համակարգերով ապահովվածության մասին,
բ. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
գ. լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար
նախատեսված
տարածքի
նկատմամբ
հայտատուի
սեփականության
կամ
օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
5) վտանգավոր թափոնների մշակման դեպքում՝
ա. տեխնոլոգիական կանոնակարգը (տեխնոլոգիական գործընթացը նկարագրող
փաստաթուղթ, որը սահմանում է այդ գործընթացի մեթոդներն ու եղանակները,
տեխնիկական միջոցները, տեխնոլոգիական նորմատիվները և իրականացման
պայմաններն ու կարգը),
բ. տեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված
սարքավորումների և տարածքի վերաբերյալ,
գ. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
դ. լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար
նախատեսված
տարածքի
նկատմամբ
հայտատուի
սեփականության
կամ
օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
6) վտանգավոր թափոնների վերամշակման դեպքում՝
ա. տեխնոլոգիական կանոնակարգը (տեխնոլոգիական գործընթացը նկարագրող
փաստաթուղթ, որը սահմանում է այդ գործընթացի մեթոդներն ու եղանակները,
տեխնիկական միջոցները, տեխնոլոգիական նորմատիվները և իրականացման
պայմաններն ու կարգը),
բ. տեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված
սարքավորումների և տարածքի վերաբերյալ,

գ. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական
եզրակացությունը,
դ. լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար
նախատեսված
տարածքի
նկատմամբ
հայտատուի
սեփականության
կամ
օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը,
ե. վտանգավոր թափոնների վերամշակման գործունեությունն աղբավայրից
ստացվող հումքով իրականացնելու դեպքում՝ այլ անձանց կողմից Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չվերամշակվող աղբավայրի
և (կամ) դրա ազատ մնացորդի տնօրինման իրավասություն ունեցող անձի, պետական
կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի հետ տվյալ աղբավայրը և (կամ) դրա
ազատ մնացորդը վերամշակելու վերաբերյալ կնքված պայմանագիրը: Պայմանագրում,
որպես դրա ուժի մեջ մտնելու պայման, կարող է սահմանվել վերը նշված լիցենզիան
տրամադրելու մասին լիցենզավորող մարմնի հրամանն ուժի մեջ մտնելու
հանգամանքը.
7) վտանգավոր թափոնների օգտահանման դեպքում՝
ա. տեխնոլոգիական կանոնակարգը (տեխնոլոգիական գործընթացը նկարագրող
փաստաթուղթ, որը սահմանում է այդ գործընթացի մեթոդներն ու եղանակները,
տեխնիկական միջոցները, տեխնոլոգիական նորմատիվները և իրականացման
պայմաններն ու կարգը),
բ. տեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված
սարքավորումների և տարածքի վերաբերյալ,
գ. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
դ. լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար
նախատեսված
տարածքի
նկատմամբ
հայտատուի
սեփականության
կամ
օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
8) վտանգավոր թափոնների հեռացման դեպքում՝
ա. տեղեկանք տարածքի (անվանումը, մակերեսը, թափոնների հեռացման
եղանակը) և դրա տեխնիկական հագեցվածության մասին,
բ. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
գ. լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար
նախատեսված
տարածքի
նկատմամբ
հայտատուի
սեփականության
կամ
օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
9) վտանգավոր թափոնների վնասազերծման դեպքում՝
ա. տեխնոլոգիական կանոնակարգը (տեխնոլոգիական գործընթացը նկարագրող
փաստաթուղթ, որը սահմանում է այդ գործընթացի մեթոդներն ու եղանակները,
տեխնիկական միջոցները, տեխնոլոգիական նորմատիվները և իրականացման
պայմաններն ու կարգը),
բ. տեղեկանք հայտավորված գործունեության համար նախատեսված
սարքավորումների և տարածքի վերաբերյալ,
գ. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը,
դ. լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար
նախատեսված
տարածքի
նկատմամբ
հայտատուի
սեփականության
կամ
օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
10) վտանգավոր թափոնների թաղման դեպքում՝
ա. տեղեկանք տարածքի (անվանումը, մակերեսը, թափոնների թաղման
եղանակը) և դրա տեխնիկական հագեցվածության մասին,
բ. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական
եզրակացությունը,

գ. լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար
նախատեսված
տարածքի
նկատմամբ
հայտատուի
սեփականության
կամ
օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.
11) լիցենզիայի ներդիր ստանալու համար պետական տուրքի վճարման
անդորրագիրը` նախօրոք վճարված լինելու դեպքում (ներկայացվում է հայտատուի
ցանկությամբ):
15. Լիցենզավորող մարմինը սույն կարգի 12-րդ և 14-րդ կետերով սահմանված
փաստաթղթերն ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան երկու աշխատանքային օրվա
ընթացքում դրանք ներկայացնում է լիցենզավորող հանձնաժողով:
16. Լիցենզավորող մարմինը, մինչև լիցենզիա ստանալու հայտի մասին որոշում
ընդունելը, լիցենզավորող հանձնաժողովի միջոցով պարզում է հայտի և դրան կից
ներկայացված փաստաթղթերի լիակազմությունը:
17. Լիցենզիա ստանալու հայտում կամ կից փաստաթղթերում ոչ էական
թերությունների (վրիպակների, ոչ իրավաբանական անճշտությունների, թվաբանական
սխալների և նման այլ բացթողումների) առկայության, ինչպես նաև փաստաթղթերը
թերի լինելու դեպքում լիցենզավորող հանձնաժողովը դրանք հայտնաբերելու պահից
երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտատուին առաջարկում է հինգ
աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել թերությունները և սահմանված կարգով
կրկին ներկայացնել:
18. Լիցենզավորող հանձնաժողովը, հայտը և կից փաստաթղթերն ստանալու
օրվանից ոչ ուշ, քան 14 աշխատանքային օրվա ընթացքում լիցենզավորող մարմին է
ներկայացնում եզրակացություն տվյալ հայտատուի՝ վտանգավոր թափոնների
գործածության գործունեությամբ զբաղվելու վերաբերյալ և, լիցենզիա կամ լիցենզիային
կից նոր ներդիր ստանալու հայտը բավարարելու դեպքում, լիցենզավորող մարմինն
արձակում է հրաման լիցենզիա և (կամ) լիցենզիայի ներդիր տալու մասին և
հայտատուի անվամբ ձևակերպում է լիցենզիա՝ սույն կարգի NN 1 կամ 2 ձևերին
համապատասխան և (կամ) լիցենզիայի ներդիր` սույն կարգի NN 3 կամ 4 ձևերին
համապատասխան:
19. Լիցենզիան և (կամ) լիցենզիայի ներդիրն անմիջականորեն տրվում է
հայտատուին կամ նրա ներկայացուցչին, կամ «Լիցենզավորման մասին» օրենքով
սահմանված կարգով ուղարկվում է նշված անձանց:
20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է լիցենզիայով նախատեսված գործունեությունն իրականացնելու միայն լիցենզիայում, ինչպես նաև ներդիրում նշված վայրում:
21. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է պահպանել բնապահպանական,
հիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային անվտանգության, հակահրդեհային
նորմերն ու կանոնները: Պարտադիր պահպանման նորմերի և կանոնների ցանկերը
լիցենզավորված անձին են հանձնվում լիցենզիայի հետ միասին: Նշված ցանկերում
կատարված փոփոխությունների մասին լիցենզավորված անձին հայտնվում է այդ
փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 15-օրյա ժամկետից ոչ ուշ:
Լիցենզավորված անձը պարտավոր է պահպանել նաև Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջներն ու պայմանները:
22. Լիցենզավորող մարմինը «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի 4րդ մասին համապատասխան հսկողություն ապահովելու նպատակով տրված
լիցենզիայի մասին հայտնում է սանիտարահամաճարակային և հակահրդեհային
մարմիններին:
23. Հայտատուն իրավունք ունի «Լիցենզավորման մասին» օրենքով սահմանված
կարգով բողոքարկելու լիցենզավորող մարմնի լիցենզիան կամ լիցենզիային կից նոր
ներդիրի տրամադրումը մերժելու որոշումները և լիցենզիայի գործողության ընթացքում
դրա հետ կապված լիցենզավորող մարմնի գործողությունները՝ «Լիցենզավորման
մասին» օրենքի 39-րդ հոդվածի համաձայն:

24. Լիցենզիայի վերաձևակերպումը, գործունեության կասեցումը, դադարեցումը և
հայտի մերժումը կատարվում է «Լիցենզավորման մասին» օրենքով սահմանված
կարգով:
4. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
25. Սույն կարգի համաձայն լիցենզիայի պահանջների և պայմանների
կատարման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Արցախի
Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության
աշխատակազմի բնապահպանական և ընդերքի պետական տեսչությունը և Արցախի
Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և
հակահամաճարակային տեսչությունը՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով:
26. Սույն կարգին համապատասխան լիցենզավորված անձինք պարտավոր են
օրացուցային տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ
հաշվետվություն
ներկայացնել
լիցենզիայով
նախատեսված
գործունեության
իրականացման մասին՝ մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակին հաջորդող ամսվա 15-ը:
Լիցենզավորված անձինք հաշվետվությունները կարող են ներկայացնել էլեկտրոնային
համակարգով հետևյալ հասցեով` info@mnp.nkr.am:
5. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ԿԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՈՐ ՆԵՐԴԻՐԻ
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
27. Վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա ստացած
անձինք լիցենզիային կից ներդիրում նշված գործունեության տեսակից բացի
լիցենզիայով նախատեսված գործունեության այլ տեսակով զբաղվելու իրավունք
ստանալու համար լիցենզավորող մարմին են ներկայացնում լիցենզիայի նոր ներդիր
ստանալու մասին հայտ` համաձայն NN 7 և 8 ձևերի: Հայտին կից ներկայացվում են
սույն կարգի 14-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը՝ գործունեության տեսակին
համապատասխան:
28. Լիցենզիային կից նոր ներդիրի տրամադրումն իրականացվում է սույն կարգի
18-րդ և 19-րդ կետերով նախատեսված կարգով:
29. Սույն կարգի 27-րդ կետի համաձայն ներկայացված հայտերը մերժվում են, եթե
հայտին
կից
ներկայացված
փաստաթղթերը
չեն
համապատասխանում
«Լիցենզավորման մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածով սահմանված պայմաններին ու
պահանջներին:
30. Սույն կարգով սահմանված ներդիրի տրամադրման կամ ներդիրի ստացման
մասին հայտը մերժվում է լիցենզավորող մարմնի որոշմամբ:
6. ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՎԱՐՈՒՄԸ
31. Լիցենզավորող մարմինը վարում է լիցենզիաների էլեկտրոնային միասնական
գրանցամատյան (այսուհետ՝ էլեկտրոնային գրանցամատյան):
32. Էլեկտրոնային գրանցամատյանում նշվում են`
1) լիցենզավորված իրավաբանական անձի անվանումը և գտնվելու վայրը, իսկ
անհատ ձեռնարկատիրոջ համար` ազգանունը, անունը, բնակության վայրը և
հաշվառման հասցեն.
2) լիցենզիայի սերիան և համարը.
3) լիցենզիա տալու ամսաթիվը և գրանցման համարը.
4) գործունեության այն տեսակը, որի իրականացման համար տրվել է լիցենզիա.
5) գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն).

6) գործողության ժամկետը.
7)
տեղեկություններ
էլեկտրոնային
գրանցամատյանում
լիցենզիայի
վերաձևակերպման, գործողության կասեցման, գործողության դադարեցման մասին.
8) «Լիցենզավորման մասին» օրենքով կամ լիցենզավորման կարգով
նախատեսված այլ տեղեկություններ:»:

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

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Ձև N 1

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ

N _____ՎԹ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

Իրավաբանական անձի անվանումը և գտնվելու վայրը
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Գործունեության իրականացման վայրը ______________________________________
(հասցեն)

____________________________________________________________________________
Գործողության ժամկետը՝ անժամկետ
Լիցենզիան տալու ամսաթիվը ____ __________20 թ.

ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարար

Կ. Տ.

________________
(ստորագրությունը)

Ձև N 2

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա N _____ՎԹ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
Անհատ ձեռնարկատիրոջ ազգանունը, անունը և բնակության վայրը ______________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Գործունեության իրականացման վայրը _______________________________________
(հասցեն)

____________________________________________________________________________
Գործողության ժամկետը՝ անժամկետ
Լիցենզիան տալու ամսաթիվը _____ _____________20 թ.

ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարար

Կ. Տ.

________________
(ստորագրությունը)

Ձև N 3

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԴԻՐ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
_______________________________________________________________________________
(ՎԹ լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

_______________________________________________________________________________
(իրավաբանական անձի անվանումը)

_______________________________________________________________________________
(գործունեության տեսակը)

Գործունեության իրականացման վայրը _________________________________________
(հասցեն)

_____________________________________________________________________________
(թափոնների տեսակը)

____________________________________________________________________________
(տալու ամսաթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ անժամկետ
ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարար

________________

Կ. Տ.

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում:

(ստորագրությունը)

Ձև N 4

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԴԻՐ
ԱՐՑԱԽ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
____________________________________________________________________________
(ՎԹ լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

____________________________________________________________________________
(անհատ ձեռնարկատիրոջ ազգանունը, անունը)

____________________________________________________________________________
(գործունեության տեսակը)

Գործունեության իրականացման վայրը _______________________________________
(հասցեն)

____________________________________________________________________________
(թափոնների տեսակը)

____________________________________________________________________________
(տալու ամսաթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ անժամկետ
ԱՀ բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարար

________________

Կ. Տ.
Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում:

(ստորագրությունը)

Ձև N 5

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅՏ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
1. Իրավաբանական անձի անվանումը _______________________________________
__________________________________________________________________________
2. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը
__________________________________________________________________________
(հասցեն)

____________________________________________________________________________
3. Գործունեության իրականացման վայրը
____________________________________________________________________________
(հասցեն)

____________________________________________________________________________
4. Գործունեության տեսակը, _________________________________________________
որի համար տրամադրվելու է լիցենզիայի ներդիր
5. Հայտատուի պետական գրանցման համարը ________________________________
__________________________________________________________________________
Կից ներկայացվող փաստաթղթերը
Կատարվելու է վտանգավոր թափոնների վերամշակում աղբավայրից ստացվող
հումքով այո/ոչ (ընդգծել)
Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը
հաստատում եմ __________________________________________________________
(կազմակերպության տնօրենի ստորագրությունը, ազգանունը, անունը)

_____ _______________ 20 թ.

Ձև N 6

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅՏ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
1. Անհատ ձեռնարկատիրոջ ազգանունը, անունը _______________________________
____________________________________________________________________________
2. Բնակության վայրը _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Գործունեության իրականացման վայրը _____________________________________
____________________________________________________________________________
(հասցեն)

____________________________________________________________________________
4. Գործունեության տեսակը, __________________________________________________
որի համար տրամադրվելու է լիցենզիայի ներդիր
5. Հայտատուի պետական հաշվառման համարը________________________________
____________________________________________________________________________
Կից ներկայացվող փաստաթղթերը
Կատարվելու է վտանգավոր թափոնների վերամշակում աղբավայրից ստացվող
հումքով այո/ոչ (ընդգծել)
Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը
հաստատում եմ ______________________________________________________________
(անհատ ձեռնարկատիրոջ ստորագրությունը,

_____________________________________________________________________________
ազգանունը, անունը, հայրանունը)

_____ _______________ 20 թ.

Ձև N 7
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅՏ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ԿԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՈՐ
ՆԵՐԴԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
1. Իրավաբանական անձի անվանումը_________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը
____________________________________________________________________________
(հասցեն)

_______________________________________________________________________________
3. Գործունեության իրականացման վայրը
_______________________________________________________________________________
(հասցեն)

_______________________________________________________________________________
4. Գործունեության տեսակը, ___________________________________________________
որի համար տրամադրվելու է լիցենզիայի ներդիր
5. Հայտատուի պետական գրանցման համարը
_______________________________________________________________________________
Կից ներկայացվող փաստաթղթերը
Կատարվելու է վտանգավոր թափոնների վերամշակում աղբավայրից ստացվող
հումքով այո/ոչ (ընդգծել)
Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը
հաստատում եմ _______________________________________________________________
(կազմակերպության տնօրենի ստորագրությունը, ազգանունը, անունը)

_____ _______________ 20 թ.

Ձև N 8
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅՏ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ԿԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՈՐ
ՆԵՐԴԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
1. Անհատ ձեռնարկատիրոջ ազգանունը, անունը
_____________________________________________________________________________
2. Բնակության վայրը
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Գործունեության իրականացման վայրը
_______________________________________________________________________________
(հասցեն)

_______________________________________________________________________________
4. Գործունեության տեսակը, ____________________________________________________
որի համար տրամադրվելու է լիցենզիայի ներդիր
5. Հայտատուի պետական հաշվառման համարը
____________________________________________________________________________
Կից ներկայացվող փաստաթղթերը
Կատարվելու է վտանգավոր թափոնների վերամշակում աղբավայրից ստացվող
հումքով
այո/ոչ (ընդգծել)
Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը
հաստատում եմ ______________________________________________________________
(անհատ ձեռնարկատիրոջ ստորագրությունը,

_____________________________________________________________________________
ազգանունը, անունը, հայրանունը)

_____ _______________ 20 թ.»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 օգոստոսի 2019թ.

N 725-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 496 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը և «Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» օրենքի
48-րդ հոդվածի 1-ին մասը ՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը

ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005
թվականի նոյեմբերի 29-ի «Ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդի իրավունք
ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը, այդ արձակուրդի
նվազագույն տևողությունը և տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» N 496
որոշման թիվ 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 18.1-ին և
18.2-րդ կետերով.
18.1

ԱՀ Քննչական կոմիտեի ծառայողներ

4

18.2

ԱՀ Քննչական կոմիտեի աշխատակազմում պետական ծառայողներ

:
4

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

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 օգոստոսի 2019թ.

N 726-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018
ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի N 775-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2018 թվականի
սեպտեմբերի 17-ի «2019 թվականի համար բնափայտի մթերման տարեկան
հաշվարկային
հատատեղը հաստատելու մասին» N 775-Ն որոշմամբ
հաստատված հավելվածի աղյուսակի`
1)
3-րդ
սյունակի
«36800»,
«40400»
և
«97550»
թվերը
համապատասխանաբար փոխարինել «37050», «40500» և «97900» թվերով.
2) 4-րդ սյունակի «6800», «400» և «7550» թվերը համապատասխանաբար
փոխարինել «7050», «500» և «7900» թվերով.
3) 5-րդ սյունակի «700», «100» և «800» թվերը համապատասխանաբար
փոխարինել «950», «200» և «1150» թվերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈԻԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

2019 թվականի օգոստոսի 07-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 12-Ի N 70-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 180-Ն
ՈՐՈՇՈՒՄ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության
խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
քաղաքացիական
ծառայության խորհրդի 2011 թվականի մարտի 12-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
քաղաքացիական
ծառայության
խորհրդի
կանոնադրությունը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 23-ի թիվ
01 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 70-Ն որոշման (այսուհետ՝
որոշում)
1) վերնագրում և 1-ին կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիական ծառայության խորհրդի» բառերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի» բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված հավելվածում՝
ա. 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«4. Խորհրդի լրիվ անվանումն է՝
հայերեն՝ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության
խորհուրդ (կրճատ՝ ԱՀ ՔԾԽ).
ռուսերեն՝ Совет гражданской службы Республики Арцах. (կրճատ՝ СГС
РА).
անգլերեն՝ Civil Service Council of the Republic of Artsakh (կրճատ՝ CSC
RA):».
բ. 8-րդ կետի 8-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«8) համաձայնություն է տալիս մասնագիտական գիտելիքների և
աշխատանքային
ունակությունների
կատարելագործման
նպատակով
Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, նախարարության,
նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի և
շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի
ղեկավարի գործուղման դեպքում.».
գ. 8-րդ կետի 30-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«30) Արցախի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է
ներկայացնում քաղաքացիական ծառայությանն առնչվող համապատասխան
իրավական ակտերի նախագծերը.».
դ. 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«9. Խորհուրդը կազմված է հինգ անդամներից՝ նախագահ, նախագահի
տեղակալ և երեք անդամներ: Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի
նախագահին նշանակում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը, իսկ
մյուս
անդամներին՝
Արցախի
Հանրապետության
Նախագահը՝
քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահի ներկայացմամբ:».
ե.
19-րդ
կետում
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագրում» բառերը փոխարինել
«Արցախի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում» բառերով.
զ. վերնագրում, բացառությամբ 2-րդ կետի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով» բառերի, «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը
փոխարինել «Արցախի» բառով:

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

«07» օգոստոսի 2019թ.
ք. Ստեփանակերտ

Բ. ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈԻԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2019 թվականի օգոստոսի 07-ի
«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2011
ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 12-Ի N 71-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 181-Ն
ՈՐՈՇՈՒՄ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի
37-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության
խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1.
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
քաղաքացիական
ծառայության խորհրդի աշխատակազմ» պետական կառավարչական
հիմնարկը վերանվանել «Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական
ծառայության խորհրդի աշխատակազմ» պետական կառավարչական
հիմնարկ:
2.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
քաղաքացիական
ծառայության խորհրդի 2011 թվականի մարտի 12-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմի
կանոնադրությունը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2007 թվականի օգոստոսի 23-ի թիվ
140 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 71-Ն որոշման (այսուհետ՝
որոշում)
1) վերնագրում և 1-ին կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիական
ծառայության
խորհրդի
աշխատակազմի»
բառերը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության
խորհրդի աշխատակազմի» բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված հավելվածում՝
ա. 5-րդ կետից հանել «պետական» բառը.
բ. 12-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«12. Աշխատակազմի լրիվ անվանումն է՝
հայերեն՝ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության
խորհրդի աշխատակազմ.
ռուսերեն՝ Аппарат Совета гражданской службы Республики Арцах.
անգլերեն՝ Staff of Civil Service Council of the Republic of Artsakh:».
գ. 21-րդ կետի 3-րդ ենթակետի «ը» պարբերությունը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.

«ը. Արցախի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը
ներկայացնելու
համար
նախապատրաստում
է
քաղաքացիական
ծառայությանն
առնչվող
համապատասխան
իրավական
ակտերի
նախագծեր.».
դ. 23-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ժա» պարբերությունը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«ժա. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
ապահովում է գույքն ու եկամուտները հայտարարագրող Խորհրդի
աշխատողների մասին տվյալները Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարություն ներկայացնելու աշխատանքները.».
ե. 23-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ժբ» պարբերությունը ուժը կորցրած
ճանաչել.
զ. 23.1-ին կետի 1-ին ենթակետի «ը» պարբերությունը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«ը. Խորհուրդ է ներկայացնում եզրակացություններ՝ Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, նախարարության, նախարարության
կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի և շրջվարչակազմի
(Ստեփանակերտի
քաղաքապետարանի)
աշխատակազմի
ղեկավարի
Օրենքով սահմանված կարգով գործուղման դեպքում համաձայնություն տալու
համար.»:
է. վերնագրում, ամբողջ տեքստում, բացառությամբ հավելվածի 1-ին և 2րդ կետերի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով» բառերի,
«Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով:

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

«07» օգոստոսի 2019թ.
ք. Ստեփանակերտ

Բ. ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ

Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«23» օգոստոսի 2019թ.

N 230-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՔՆԱՐԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ
մասը և անհատ ձեռնարկատեր Քնարիկ Մարտիրոսյանի 2019 թվականի
օգոստոսի 1-ի դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ
1. Անհատ ձեռնարկատեր Քնարիկ Մարտիրոսյանի (2019 թվականի
մայիսի
22-ին
տրված
N
Ա-ԲՕ-000342
լիցենզիա)
ընտանեկան
ստոմատոլոգիական գործունեության իրականացման վայրը` ԱՀ Քաշաթաղի
շրջանի գյուղ Հայկազյան հասցեից փոխել ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի գյուղ
Որոտան հասցեի:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնին`
1) ապահովել լիցենզիայի գործունեության իրականացման վայրի վերաբերյալ կատարված փոփոխության մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին:

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 2-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ
N 240-Ն
ՀՐԱՄԱՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
հարկային պետական ծառայության պետի 2012 թվականի փետրվարի 6-ի
««Ակցիզային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի
որոշ դրույթների վերաբերյալ հրահանգը հաստատելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական վարչության պետի 2004
թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 5/Ղ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N 2-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի N 1 ձևը շարադրել նոր
խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2019 թվականի օգոստոսի 27
ք. Ստեփանակերտ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի 2019 թվականի
օգոստոսի 27-ի N 240-Ն հրամանի

«Ձև N 1
ՀԱՇՎԱՐԿ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ
2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը

1. Փաստաթղթի
հերթական համարը

__________________________
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

3. Հարկ վճարողի անվանումը
4. Հարկ վճարողի գտնվելու վայրը
(բնակության վայրը)
5. Հաշվետու ժամանակաշրջանը

Տարի

Եռամսյակ

ծածկագիրը ըստ
ԱՏԳ ԱԱ

Ակցիզային հարկով
հարկման ենթակա
ապրանքի անվանումը

Հարկման բազայի
միավորը

Օտարված
ապրանքների
քանակը (ծավալը)

Սպիրտայնության
աստիճանը, %

Մեկ բնաիրային
միավորի արժեքը

Ակցիզային հարկի
դրույքաչափը

6. Հաշվետու ժամանակաշրջանում ակցիզային հարկով հարկման բազան և հաշվարկված
ակցիզային հարկի գումարը

Ակցիզային հարկի
գումարը, դրամ

[6.1]

[6.2]

[6.3]

[6.4]

[6.5]

[6.6]

[6.7]

[6.8]

ծածկագիրը ըստ
ԱՏԳ ԱԱ

Ակցիզային հարկով
հարկման ենթակա
ապրանքի
անվանումը

Հարկման բազայի
միավորը

Օտարված
ապրանքների
քանակը (ծավալը)

Սպիրտայնության
աստիճանը, %

Մեկ բնաիրային
միավորի արժեքը

Ակցիզային հարկի
դրույքաչափը

Ընդամենը
7. Ճշգրտող հարկային հաշիվներում արտացոլված ակցիզային հարկով հարկման ենթակա
ապրանքների ակցիզային հարկով հարկման բազան և հարկի գումարը (նվազեցում)

Ակցիզային հարկի
գումարը, դրամ

[7.1]

[7.2]

[7.3]

[7.4]

[7.5]

[7.6]

[7.7]

[7.8]

Ակցիզային հարկի
դրույքաչափը

Մեկ բնաիրային
միավորի արժեքը

Սպիրտայնության
աստիճանը, %

Օտարված
ապրանքների
քանակը (ծավալը)

Հարկման բազայի
միավորը

Ակցիզային հարկով
հարկման ենթակա
ապրանքի
անվանումը

ծածկագիրը ըստ
ԱՏԳ ԱԱ

Ընդամենը
8. Ճշգրտող հարկային հաշիվներում արտացոլված ակցիզային հարկով հարկման ենթակա
ապրանքների ակցիզային հարկով հարկման բազան և հարկի գումարը (ավելացում)

Ակցիզային հարկի
գումարը, դրամ

[8.1]

[8.2]

[8.3]

[8.4]

[8.5]

[8.6]

[8.7]

[8.8]

Ընդամենը
հազար դրամ
ըստ ամիսների
1-ին
2-րդ
3-րդ

9. Հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարը (ակցիզային հարկի
կրեդիտ)
10. Ճշգրտող հարկային հաշիվներով գործարքների մասով ակցիզային
հարկի գումարի
1) նվազեցում
2) ավելացում
11. Չվերադարձված կամ հետ չընդունված ակցիզային դրոշմանիշների
թվին, տեսակին և տարողությանը համապատասխան պարտադիր
դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար վճարման ենթակա
ակցիզային հարկի գումարը
12. Ակցիզային հարկով չհարկվող՝ օտարված ապրանքների հարկման
բազան
13. Արցախի Հանրապետության տարածք ներմուծված հումքի մասով
հայտարարագրում առանձնացված ակցիզային հարկի գումարը
14. Արցախի Հանրապետության տարածքում ձեռք բերված հումքի մասով
հարկային հաշվում առանձնացված ակցիզային հարկի գումարը
15. Հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա
[Ա]. Ավելացում` ըստ
ակցիզային հարկի ճշգրտման ընդհանուր
ամիսների
գումարը, այդ թվում` ըստ ճշգրտման
1-ին
2-րդ
3-րդ
հիմքերի
1) Օրենքի հոդվածի
2) Օրենքի հոդվածի
X
համարը
կետի համարը

16. Ընդամենը հաշվետու ժամանակաշրջաԱ. Դրական` ըստ
նում ակցիզային հարկի դեբետ ([13] + [14]
ամիսների
+[15.Ա] - [15.Բ])
1-ին
2-րդ
3-րդ
Եթե գործողության արդյունքը`
1) հավասար է 0-ի` [Ա] և [Բ] վանդակներում
լրացվում է «0».
2) դրական է`լրացվում է [Ա] վանդակը.
3) բացասական է`լրացվում է [Բ] վանդակը
17. Հաշվետու ժամանակաշրջանի արդյունքով` [Ա]. Ենթակա է բյուջե
1) եթե լրացված է [16.Ա] վանդակը, ապա
վճարման (կրեդիտ)`
([9] - [10.1] + [10.2] + [11] - [16.Ա]).
ըստ ամիսների
2) եթե լրացված է [16.Բ] վանդակը, ապա
1-ին
2-րդ
3-րդ
([9] - [10.1] + [10.2] + [11] +[16.Բ]).
3) եթե [16.Ա] և [16.Բ] վանդակներում լրացված
են «0», ապա ([9] - [10.1] + [10.2] + [11]):
Եթե գործողության արդյունքը դրական է`
լրացվում է [Ա] վանդակը, եթե բացասական
է` լրացվում է [Բ] վանդակը, եթե հավասար է
0-ի` [Ա] և [Բ] վանդակներում լրացնել «0»:

Կազմակերպության տնօրեն
(անհատ ձեռնարկատեր)__________________________
(ստորագրությունը)

Կ.Տ.
Հաշվապահ

x

x

x

[Բ]. Պակասեցում`
ըստ ամիսների
1-ին 2-րդ
3-րդ
X

Բ. բացասական` ըստ
ամիսների
1-ին
2-րդ
3-րդ

[Բ]. Ենթակա է հաշվանցման (դեբետ)`
ըստ ամիսների
1-ին
2-րդ
3-րդ

___________________________
(անունը, ազգանունը)

__________________________

____________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Հարկային մարմին առձեռն ներկայացնելու դեպքում հաշվարկը լրացվում է երկու օրինակից:
Հարկային մարմնի կողմից գրանցվելուց հետո մեկ օրինակը հանձնվում է հարկ վճարողին:

ԿԱՐԳ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

1. Ակցիզային հարկի հաշվարկի ձևը (այսուհետ` հաշվարկ) ներկայացվում է
հարկային մարմին «Ակցիզային հարկի մասին» օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 8-րդ
հոդվածին համապատասխան:
2. Հաշվարկի ճշտումները կատարվում են Օրենքի 8-րդ հոդվածին և սույն կարգի
10-րդ կետին համապատասխան:
3. Հաշվարկում արժեքային մեծությունները 6-8.8-րդ կետերում լրացվում են
դրամներով, իսկ 9-17-րդ կետերում լրացվում են հազար դրամներով` ստորակետից
հետո մեկ նիշի ճշտությամբ: Հաշվարկի վանդակներում արժեքային մեծության
բացակայության դեպքում հաշվարկի այդ վանդակներն ընդունվում են «0» (զրո):
4. Հաշվարկի 1-ին կետը լրացվում է հարկային մարմնի կողմից:
5. Հաշվարկի 2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ):
6. Հաշվարկի 3-րդ կետում լրացվում է կազմակերպության լրիվ անվանումը, իսկ
անհատ ձեռնարկատեր համարվող ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը:
7. Հաշվարկի 4-րդ կետում լրացվում է կազմակերպության գտնվելու վայրը, իսկ
անհատ ձեռնարկատեր համարվող ֆիզիկական անձի դեպքում` բնակության վայրը:
8. Հաշվարկի 5-րդ կետում լրացվում են այն տարին ու եռամսյակը, որի համար
ներկայացվում է հաշվարկը:
9. Հաշվարկի 6-րդ կետի`
1) [6.1] և [6.2] սյունակներում լրացվում են ակցիզային հարկով հարկման ենթակա
հաշվետու եռամսյակում օտարված ապրանքների ծածկագրերը և անվանումները` ըստ
արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (այսուհետ`
ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի: Ընդ որում, ծածկագրի նիշերի թիվը պետք է
համապատասխանի Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասում բերված աղյուսակում նշված
ծածկագրերի նիշերի քանակին,
2) [6.3] սյունակում լրացվում են տվյալ ապրանքների համար Օրենքի 5-րդ հոդվածի
1-ին մասով սահմանված չափման բնաիրային միավորները,
3) [6.4] սյունակում լրացվում է օտարված ապրանքների քանակը (ծավալը),
4) [6.5] սյունակը լրացվում է միայն ԱՏԳ ԱԱ 2207 և 2208 ծածկագրերին դասվող
ապրանքների համար, իսկ [6.6] սյունակում լրացվում է ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերին
դասվող տվյալ ապրանքի արժեքը (առանց ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային
հարկի գումարների)` հաշվարկված Օրենքով սահմանված համապատասխան
բնաիրային չափման միավորի` մեկ լիտրի համար,
5) [6.7] սյունակում լրացվում է տվյալ ապրանքների համար Օրենքով սահմանված
կամ Օրենքին համապատասխան հաշվարկված ակցիզային հարկի դրույքաչափը, իսկ
[6.8] սյունակում` ըստ առանձին ապրանքատեսակների ակցիզային հարկի գումարը,
6) [6.8] սյունակի «Ընդամենը» տողում լրացվում է [6.8] սյունակում լրացված թվերի
հանրագումարը:
10. Հաշվարկի 7-րդ և 8-րդ կետերում լրացվում են գործարքի ճշգրտման
արդյունքները: Ընդ որում, գործարքի ճշգրտման արդյունքները ակցիզային հարկի
մասով լրացվում են`
1) ճշգրտող հարկային հաշվի դուրս գրման օրը ներառող հաշվետու եռամսյակի
համար ներկայացվող հաշվարկում, եթե գործարքի ճշգրտման արդյունքում նվազում
են գործարքից առաջացած հարկային պարտավորության գումարները.
2) հիմնական գործարքի կատարման օրը ներառող հաշվետու եռամսյակի համար
ներկայացվող հաշվարկում, եթե գործարքի ճշգրտման արդյունքում ավելանում են
գործարքից առաջացած հարկային պարտավորության գումարները:
11. Հաշվարկի [7.1] և [7.2] սյունակներում` ճշգրտող հարկային հաշիվներում
արտացոլված ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների մասով, լրացվում

են ապրանքների ծածկագրերը և անվանումները` ըստ ԱՏԳ ԱԱ դասակարգչի, [7.3]
սյունակում` տվյալ ապրանքների համար Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով
սահմանված չափման բնաիրային միավորները, [7.4] սյունակում` ապրանքների
քանակը (ծավալը), [7.7] սյունակում` Օրենքով սահմանված կամ Օրենքին
համապատասխան հաշվարկված ակցիզային հարկի դրույքաչափը, [7.8] սյունակում`
ըստ առանձին ապրանքատեսակների ակցիզային հարկի գումարը, իսկ [7.8] սյունակի
«Ընդամենը» տողում` [7.8] սյունակում լրացված թվերի հանրագումարը: Հաշվարկի
[7.5] սյունակը լրացվում է միայն ԱՏԳ ԱԱ 2207 և 2208 ծածկագրերին դասվող
ապրանքների համար, իսկ [7.6] սյունակում լրացվում է ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերին
դասվող տվյալ ապրանքի արժեքը (առանց ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային
հարկի գումարների)` հաշվարկված Օրենքով սահմանված համապատասխան
բնաիրային չափման միավորի` մեկ լիտրի համար:
12. Հաշվարկի [8.1] և [8.2] սյունակներում` ճշգրտող հարկային հաշիվներում
արտացոլված ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների մասով, լրացվում
են ապրանքների ծածկագրերը և անվանումները` ըստ ԱՏԳ ԱԱ դասակարգչի, [8.3]
սյունակում` տվյալ ապրանքների համար Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով
սահմանված չափման բնաիրային միավորները, [8.4] սյունակում` ապրանքների
քանակը (ծավալը), [8.7] սյունակում` Օրենքով սահմանված կամ Օրենքին
համապատասխան հաշվարկված ակցիզային հարկի դրույքաչափը, [8.8] սյունակում`
ըստ առանձին ապրանքատեսակների ակցիզային հարկի գումարը, իսկ [8.8] սյունակի
«Ընդամենը» տողում` [8.8] սյունակում լրացված թվերի հանրագումարը: Հաշվարկի
[8.5] սյունակը լրացվում է միայն ԱՏԳ ԱԱ 2207 և 2208 ծածկագրերին դասվող
ապրանքների համար, իսկ [8.6] սյունակում լրացվում է ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերին
դասվող տվյալ ապրանքի արժեքը (առանց ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային
հարկի գումարների)` հաշվարկված Օրենքով սահմանված համապատասխան
բնաիրային չափման միավորի` մեկ լիտրի համար:
13. Հաշվարկի 9-րդ կետում լրացվում են տվյալ եռամսյակում (ըստ ամիսների)
հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարները, որոնց հանրագումարը պետք է
հավասար լինի [6.8] սյունակի «Ընդամենը» տողում լրացված գումարին:
14. Հաշվարկի 10-րդ կետի`
1) 1-ին ենթակետում լրացվում են տվյալ եռամսյակում (ըստ ամիսների) ճշգրտող
հարկային հաշիվներում արտացոլված ակցիզային հարկով հարկման ենթակա
ապրանքների մասով ակցիզային հարկի նվազեցվող գումարները, որոնց
հանրագումարը պետք է հավասար լինի [7.8] սյունակի «Ընդամենը» տողում լրացված
գումարին.
2) 2-րդ ենթակետում լրացվում են տվյալ եռամսյակում (ըստ ամիսների) ճշգրտող
հարկային հաշիվներում արտացոլված ակցիզային հարկով հարկման ենթակա
ապրանքների մասով ակցիզային հարկի ավելացվող գումարները, որոնց
հանրագումարը պետք է հավասար լինի [8.8] սյունակի «Ընդամենը» տողում լրացված
գումարին:
15. Հաշվարկի 11-րդ կետում լրացվում է տվյալ եռամսյակում (ըստ ամիսների)
Օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան վճարման ենթակա ակցիզային
հարկի գումարը:
16. Հաշվարկի 12-րդ կետում լրացվում է տվյալ եռամսյակում (ըստ ամիսների)
Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-րդ մասով սահմանված ակցիզային հարկով չհարկվող
գործարքների ու գործառնությունների հարկման բազան:
17. Հաշվարկի 13-րդ կետում լրացվում է տվյալ եռամսյակում (ըստ ամիսների)
ակցիզային հարկ վճարողի կողմից հումքի ներմուծման մասով հայտարարագրերում
առանձնացված ակցիզային հարկի գումարը:
18. Հաշվարկի 14-րդ կետում լրացվում է տվյալ եռամսյակում (ըստ ամիսների)
ակցիզային հարկ վճարողի կողմից Արցախի Հանրապետության տարածքում որպես

հումք ձեռք բերված ապրանքի մասով մատակարարների կողմից դուրս գրված
հարկային հաշիվներում առանձնացված ակցիզային հարկի գումարը:
19. Հաշվարկի 15-րդ կետում լրացվում է տվյալ եռամսյակում (ըստ ամիսների)
Օրենքի համաձայն կատարվող վերահաշվարկների (վերաձևակերպումների)
արդյունքում հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա ակցիզային հարկի գումարների
ավելացումը կամ պակասեցումը` ըստ Օրենքով սահմանված հիմքերի` լրացնելով
Օրենքի հոդվածի և կետի համարները:
20. Հաշվարկի 16-րդ կետում լրացվում է տվյալ եռամսյակում (ըստ ամիսների)
հաշվարկի [13], [14], [15.Ա] վանդակներում լրացված թվերի հանրագումարի և [15.Բ]
վանդակում լրացված թվի տարբերությունը: Եթե գործողության արդյունքը հավասար է
0-ի` [Ա] և [Բ] վանդակներում լրացվում է «0», եթե դրական է` լրացվում է [Ա] վանդակը,
իսկ եթե բացասական է` լրացվում է [Բ] վանդակը:
21. Հաշվարկի 17-րդ կետում լրացվում է տվյալ եռամսյակի (ըստ ամիսների)
արդյունքներով պետական բյուջե վճարման ենթակա կամ հաշվանցման (բյուջեից
վերադարձման) ենթակա ակցիզային հարկի գումարը: Ընդ որում`
1) եթե լրացված է հաշվարկի 16-րդ կետի [Ա] վանդակը, ապա ([9] - [10.1] + [10.2] +
[11] - [16.Ա]) հաշվարկի արդյունքը լրացվում է [Ա] վանդակում, եթե այդ արդյունքը
դրական թիվ է, և [Բ] վանդակում լրացվում է «0», իսկ եթե այդ հաշվարկի արդյունքը
բացասական թիվ է, ապա այն բացարձակ արժեքով լրացվում է [Բ] վանդակում` [Ա]
վանդակում լրացվելով «0».
2) եթե լրացված է հաշվարկի 16-րդ կետի [Բ] վանդակը, ապա ([9] - [10.1] + [10.2] +
[11] + [16.Բ]) հաշվարկի արդյունքը լրացվում է [Ա] վանդակում, իսկ [Բ] վանդակում
լրացվում է «0».
3) եթե հաշվարկի 16-րդ կետի [Ա] և [Բ] վանդակներում լրացված են «0», ապա ([9] [10.1] + [10.2] + [11]) հաշվարկի արդյունքը լրացվում է [Ա] վանդակում, իսկ [Բ]
վանդակում լրացվում է «0».
4) եթե լրացված է հաշվարկի 16-րդ կետի [Ա] վանդակը, և ([9] - [10.1] + [10.2] + [11] [16.Ա]) հաշվարկի արդյունքը հավասար է 0-ի, ապա հաշվարկի 17-րդ կետի [Ա] և [Բ]
վանդակներում լրացվում է «0»:»:
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Հիմք ընդունելով «Շահութահարկի մասին» օրենքի 65-րդ և 69-րդ
հոդվածները և «Եկամտային հարկի մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին
մասը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Սահմանել Արցախի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած
շահութահարկի կամ եկամտային հարկի մասին տեղեկանքի ձևը՝ համաձայն
հավելվածի:
2. Սահմանել, որ «Շահութահարկի մասին» օրենքի 4-րդ և «Եկամտային
հարկի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածներով սահմանված ոչ ռեզիդենտ
կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի (այսուհետ՝ ոչ ռեզիդենտ) կողմից
օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կողմից սահմանված ձև
ներկայացնելու դեպքում` Արցախի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի
վճարած շահութահարկի կամ եկամտային հարկի մասին տեղեկանքը կարող
է տրամադրվել օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի սահմանած
ձևով, եթե վերջինս բովանդակային առումով համապատասխանում է սույն
հրամանի հավելվածում սահմանված ձևին: Եթե ոչ ռեզիդենտի կողմից
ներկայացված դիմումի և հարկային մարմնի ունեցած տվյալների համաձայն`
ոչ ռեզիդենտը Արցախի Հանրապետությունում չի վճարել շահութահարկի
կամ եկամտային հարկի գումարներ, ապա հարկային մարմինը ոչ
ռեզիդենտին տրամադրում է` Արցախի Հանրապետությունում շահութահարկ
կամ եկամտային հարկ վճարած չլինելու մասին ազատ ոճով շարադրված
տեղեկանք: Եթե ոչ ռեզիդենտի կողմից ներկայացված դիմումի համաձայն, ոչ
ռեզիդենտը Արցախի Հանրապետությունում չի վճարել շահութահարկ կամ
եկամտային հարկ և հարկային մարմնում ոչ ռեզիդենտի կողմից վճարված
շահութահարկի կամ եկամտային հարկի մասին տվյալները բացակայում են`
ազատ ոճով շարադրված տեղեկանք՝ Արցախի Հանրապետությունում ոչ
ռեզիդենտի կողմից շահութահարկ կամ եկամտային հարկ վճարելու
վերաբերյալ հարկային մարմնում տեղեկությունների բացակայության մասին:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2019 թվականի օգոստոսի 27
ք. Ստեփանակերտ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարի 2019 թվականի
օգոստոսի 27-ի N 241-Ն հրամանի

Ձև

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
ԸԻԴ/1573/02/16
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1573/02/16
Նախագահող դատավոր` Ն.Գրիգորյան
Դատավորներ`
Լ.Ավանեսյան
Մ.Ավանեսյան

Քաղաքացիական գործ

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

13-ին օգոստոսի 2019թ.

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

դատարանը

(այսուհետ`

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

գրավոր ընթացակարգով քննելով ըստ հայցի «Արցախբանկ» փակ
բաժնետիրական ընկերության ընդդեմ Կարեն Վյաչեսլավի Հարությունյանի և
Լիլիթ Ռաֆիկի Մկրտումյանի՝ գումար գանձելու և գրավադրված գույքի վրա
բռնագանձում
տարածելու
պահանջի
վերաբերյալ
ԸԻԴ/1573/02/16
քաղաքացիական գործով Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի
2019 թվականի մարտի 15-ի որոշման դեմ պարտապան Կարեն
Հարությունյանի ներկայացուցիչ Վ.Հայրապետյանի բերած վճռաբեկ բողոքը,
ՊԱՐԶԵՑ
1. Գործի դատավարական նախապատմությունը.
Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին
ատյանի դատարանի (այսուհետ՝ Առաջին ատյանի դատարան) 2016 թվականի
նոյեմբերի 07-ի վճռով «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության
հայցը՝ գումար բռնագանձելու և բռնագանձումը գրավադրված գույքի վրա
տարածելու պահանջի մասին, բավարարվել է: Դատական ակտը չի
բողոքարկվել և մտել է օրինական ուժի մեջ:
2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ին ԸԻԴ/1573/02/16 քաղաքացիական
գործով պահանջատեր «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը
(այսուհետ, նաև՝ պահանջատեր) դիմել է Առաջին ատյանի դատարան՝
կատարողական թերթեր դուրս գրելու և դրանց հարկադիր կատարման
ներկայացնելու բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու խնդրանքով:

Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի դեկտեմբերի 05-ի
որոշմամբ դիմումը՝ կատարողական թերթեր տրամադրելու մասով,
բավարարվել է, իսկ դրանց կատարման ներկայացնելու բաց թողնված
ժամկետը վերականգնելու մասով՝ մերժվել:
Նշված որոշման դեմ 2018 թվականի դեկտեմբերի 12-ին վերաքննիչ բողոք
է ներկայացրել պահանջատիրոջ ներկայացուցիչ Մ.Պողոսյանը:
Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ, նաև՝
Վերաքննիչ դատարան) 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատական քննության:
Վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի հունվարի 11-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է՝ Առաջին ատյանի դատարանի 2018
թվականի դեկտեմբերի 05-ի որոշումը մասնակիորեն բեկանվել և
պահանջատիրոջ դիմումը բավարարվել:
Նշված որոշման դեմ, փոստային ծառայության միջոցով, 2019 թվականի
հունվարի 30-ին պարտապան Կարեն Հարությունյանը ներկայացրել է
վճռաբեկ բողոք՝ Վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը բեկանելու և
նյութը Վերաքննիչ դատարան՝ նոր քննության ուղարկելու խնդրանքով:
Գերագույն դատարանի 2019 թվականի մարտի 05-ի որոշմամբ վճռաբեկ
բողոքը բավարարվել և նյութն ուղարկվել է Վերաքննիչ դատարան՝ նոր
քննության:
Վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի մարտի 08-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատական քննության:
Վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի մարտի 15-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է՝ Առաջին ատյանի դատարանի 2018
թվականի դեկտեմբերի
05-ի որոշումը մասնակիորեն բեկանվել և
պահանջատիրոջ դիմումը բավարարվել:
Նշված որոշման դեմ, փոստային ծառայության միջոցով, 2019 թվականի
ապրիլի 29-ին պարտապան Կարեն Հարությունյանը ներկայացրել է վճռաբեկ
բողոք՝ Վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը բեկանելու և Առաջին
ատյանի դատարանի որոշմանն օրինական ուժ տալու խնդրանքով: Վճռաբեկ
բողոքում ներառվել է նաև միջնորդություն՝ բաց թողնված ժամկետը հարգելի
համարելու և վերականգնելու մասին, այն հիմնավորելով բողոքի
պատճենները սահմանված ժամկետում դատավարության մասնակցին և
Վերաքննիչ դատարան ուղարկված լինելու փաստով, իսկ Գերագույն
դատարան ներկայացված չլինելը՝ փաստաբանի առողջական խնդիրներով:
Գերագույն
դատարանը,
քննարկելով
բողոք
բերած
անձի
հիմնավորումները, 2019 թվականի մայիսի 17-ի որոշմամբ վերականգնել է
վճռաբեկ բողոք բերելու համար բաց թողնված դատավարական ժամկետը, իսկ
ներկայացված վճռաբեկ բողոքը՝ վերադարձրել, սահմանելով 20-օրյա
ժամկետ, արձանագրված թերությունները շտկելու և վճռաբեկ բողոքը կրկին
ներկայացնելու համար:
2019 թվականի հունիսի 14-ին պարտապանի ներկայացուցիչ Վ.
Հայրապետյանը կրկին ներկայացրել է վճռաբեկ բողոք, կցելով Գերագույն
դատարանի 2019 թվականի մայիսի 17-ի որոշումը պարտապանի կողմից 2019
թվականի մայիսի 27-ին ստացած լինելու մասին վկայող դրոշմակնիքի
պարունակմամբ փոստային ծրարը:

Գերագույն դատարանի 2019 թվականի հունիսի 25-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 ներկայացված վճռաբեկ բողոքի՝ Վերաքննիչ դատարանը թույլ է
տվել նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի խախտում:
Մասնավորապես, սույն գործի փաստերից ակնհայտ է, որ դատական ակտն
օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից մեկ տարվա ընթացքում կատարողական
թերթը չի ներկայացվել կատարման, իսկ պահանջատեր կողմը հանդիսանում
է իրավաբանական անձ:
Վերաքննիչ դատարանը ևս հայտնաբերելով, որ պահանջատերը
քաղաքացի չի հանդիսանում, արձանագրել է, որ դատական ակտի հարկադիր
կատարման շրջանակներում պահանջատիրոջը վերապահված իրավունքներն
իրենց էությամբ կիրառելի են նաև իրավաբանական անձանց նկատմամբ:
Նշված հետևությունը բխեցվել է «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման
մասին» ԼՂՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ պարբերության, 7-րդ հոդվածի 1-ին և
2-րդ պարբերության
և ԱՀ
Սահմանադրության
74-րդ
հոդվածի
կարգավորումներից, որոնք, սակայն, որևէ կերպ չեն նույնացնում քաղաքացի
և իրավաբանական անձ պահանջատերերին:
Վերաքննիչ դատարանն առերևույթ սխալ է մեկնաբանել հիշատակված
նորմերի պահանջներն ու չի արձանագրել, որ ինքնանպատակ չէ, որ
օրենսդիրը «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի
24-րդ հոդվածի 1-ին մասում օգտագործել է «քաղաքացի-պահանջատեր»
եզրույթը, այլապես նրանում կօգտագործվեր կամ միայն «պահանջատեր»
եզրույթը կամ էլ՝ «ինչպես նաև իրավաբանական և այլ անձինք» եզրույթը:
Ըստ բողոքաբերի՝ ԱՀ-ում Սահմանադրությանը հակասող չի ճանաչվել
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 24-րդ
հոդվածի
1-ին մասը կամ հոդվածի կարգավորումներից որևէ հատված:
Ուստի և Վերաքննիչ դատարանը պետք է գործեր ԱՀ Սահմանադրության 6-րդ
հոդվածով ու օրենքով պատվիրակված լիազորություններն իրացներ
բացառապես օրենսդրության պահանջների շրջանակներում: Իսկ այդ
համատեքստում էլ, եթե գտել է, որ հարկադիր կատարում պահանջելու
իրավունքն ածանցվում է դատարանի մատչելիության և արդար
դատաքննության սահմանադրական իրավունքներից, ապա դրանով չպետք է
խախտվեն դատավարության մյուս մասնակից կողմի սահմանադրական
իրավունքները և պետք է հաշվի առնվեին դրանք ևս:
Վերաքննիչ դատարանը, ինչ-որ «օբյեկտիվ» և «սուբյեկտիվ» գործոններ
արձանագրելով, նշել է, թե կատարողական թերթ տրամադրելու վերաբերյալ
13.12.2016թ. գրությունը մուտքագրվել է Առաջին ատյանի դատարան, իսկ
դատարանը չի ընթացքավորել դիմումը և եկել է բողոքը բավարարելու մասին
եզրահանգման, առանց պատշաճ պատճառաբանելու նման համոզմունքի
ձևավորումը:
Դատարանի մուտքի գրանցամատյանում նշումի առկայությունը, որն
անհասկանալի ջնջումներ է պարունակում, ամենևին էլ օբյեկտիվ պատճառ չի

կարող հանդիսանալ համարելու, որ Առաջին ատյանի դատարանը ստացել է
կատարողական թերթ տրամադրելու մասին դիմումը, սակայն այն չի
ընթացքավորել, քանի որ գրանցամատյանում միայն երևում է այս կամ այն
փաստաթղթի ստացման օրը, հերթական համարը և այն անձի անվանումը, ով
այն ներկայացրել է: Որևէ գրանցամատյանից չի կարող երևալ այս կամ այն
փաստաթուղթը կցվել է գործի նյութերին, թե՝ ոչ:
Ըստ բողոքաբերի՝ Առաջին ատյանի դատարանը ճիշտ էր արձանագրել,
որ եթե դատարանն ինչ-ինչ պատճառներով 2016թ. դեկտեմբերի 13-ին
ներկայացված պահանջատիրոջ դիմումը թողել է անպատասխան, ապա ինչու
դիմումատուն կատարողական թերթերը ձեռք բերելու նպատակով հետամուտ
չի եղել ողջամիտ ժամկետում դատարանին հիշեցնելու տվյալ փաստաթղթերը
տրամադրելու
իր
պարտականության
մասին:
Մինչդեռ,
այս
պատճառաբանությունը Վերաքննիչ դատարանը ոչ իրավաչափ է համարել,
արձանագրելով, որ պահանջատիրոջ վրա նման պարտականություն դրված
չէ:
Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանը նույն հարցի վերաբերյալ
տարբեր
մոտեցումներ
ունի:
Օրինակ՝
ԸԻԴ/1471/03/16
վճարման
կարգադրության գործով պահանջատեր «Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊ
ընկերության դիմումը կատարողական թերթերի կատարման ներկայացնելու
ժամկետը հարգելի համարելու մասին նույնպես մերժվել է Առաջին ատյանի
դատարանի 14.02.2019թ. որոշմամբ, իսկ Վերաքննիչ դատարանն այն թողել է
օրինական ուժի մեջ: Ուստի և ստացվում է, որ միևնույն նորմի վերաբերյալ
երկու տարբեր գործով տարբեր՝ իրար հակասող մոտեցում է ցուցաբերվել:
Արդյունքում ստացվել է, որ պարտապան քաղաքացին հայտնվել է
առավել անբարենպաստ հարթությունում, քան պահանջատեր բանկը, այն
դեպքում, երբ երկու կողմերն էլ պետք է հավասար հարթությունում լինեն:
Ըստ բողոքաբերի՝ բարձրացված հարցի վերաբերյալ Գերագույն
դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի
միատեսակ կիրառության համար, ինչպես նաև ակնհայտ է, որ առերևույթ
թույլ է տրվել դատական սխալ, որը կարող էր ազդել և ազդել է գործի ելքի
վրա, մասնավորապես քաղաքացի-պահանջատիրոջն իրավաբանական անձպահանջատիրոջ հետ նույնացնելու և ոչ հարգելի գործոններով
պայմանավորված ժամկետի բացթողումը հարգելի համարելու մասով:
Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է բեկանել Վերաքննիչ
դատարանի 2019 թվականի մարտի 15-ի որոշումը և օրինական ուժ տալ
Առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի դեկտեմբերի 05-ի որոշմանը:
3.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող
փաստերը
1. ԸԻԴ/1573/02/16 քաղաքացիական գործով Առաջին ատյանի դատարանի
2016 թվականի նոյեմբերի 07-ի վճռով «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական
ընկերության հայցը՝ գումար բռնագանձելու և բռնագանձումը գրավադրված
գույքի վրա տարածելու պահանջի մասին, բավարարվել է: Դատական ակտը
չի բողոքարկվել և մտել է օրինական ուժի մեջ:
2. 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ին ԸԻԴ/1573/02/16 քաղաքացիական
գործով պահանջատերը դիմել է Առաջին ատյանի դատարան՝ կատարողական
թերթեր դուրս գրելու և դրանց հարկադիր կատարման ներկայացնելու բաց

թողնված ժամկետը վերականգնելու խնդրանքով: Ըստ ներկայացված
գրության՝ պահանջատերը կատարողական թերթեր ստանալու խնդրանքով
դիմել է դեռևս 2016 թվականի դեկտեմբերի 13-ին, սակայն դրանք չի ստացել:
3. ԸԻԴ/1573/02/16 քաղաքացիական գործի նյութերում 2018 թվականի
հոկտեմբերի 18-ի դրությամբ կատարողական թերթ ստանալու վերաբերյալ
պահանջատիրոջ դիմում առկա չէ:
4. Պահանջատերը՝ պատշաճ կարգով ծանուցված լինելով հանդերձ չի
ապահովել իր ներկայացուցչի մասնակցությունն Առաջին ատյանի
դատարանի դատաքննությանը:
5. Պահանջատերը Վերաքննիչ դատարանին է ներկայացրել 2016
թվականի դեկտեմբերի 13-ին Առաջին ատյանի դատարան հասցեագրած՝
կատարողական թերթեր ստանալու վերաբերյալ դիմումի պատճենն ու այդ
դիմումն իր մոտ ելքագրելու և Առաջին ատյանի դատարանի գրասենյակ
մուտքագրելու փաստն ապացուցող փաստաթղթերի պատճենները:
6. Առաջին ատյանի դատարանը նյութի քննությունը սկսել է 2018
թվականի նոյեմբերի 29-ին (օրենքով նախատեսված 10-օրյա ժամկետի
խախտումով) և հարգելի չի համարել կատարողական թերթը կատարման
ներկայացնելու ժամկետի բացթողման պատճառները, արձանագրելով.
«Դատարանը հաստատված չի համարում միջնորդության մեջ բերված այն
հանգամանքը, որ 2016թ. դեկտեմբերի 13-ին «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ն իբրև
պահանջել էր Դատարանից կատարողական թերթերը, քանի որ քաղգործի
նյութերում այդպիսի գրություն առկա չէ…
… ինչու դիմումատուն կատարողական թերթերը ձեռք բերելու
նպատակով հետամուտ չի եղել ողջամիտ ժամկետում դատարանին
հիշեցնելու տվյալ փաստաթղթերը տրամադրելու իր պարտականության
մասին»:
7. Վերաքննիչ դատարանը հարգելի է համարել կատարողական թերթը
կատարման
չներկայացնելու
պատճառները,
արձանագրելով.
«Պահանջատերը ԴԱՀԿ օրենքով սահմանված ժամկետում ձեռնարկել է
օրենքով իր վրա դրված ողջամիտ և բավարար միջոցներ՝ սույն գործով
օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի հիման վրա կատարողական
թերթ ստանալու համար, սակայն Դատարանի կողմից օրենքով սահմանված
ժամկետում չի ընթացքավորվել Պահանջատիրոջ դիմումը:
Վերոգրյալից հետևում է, որ Պահանջատերը ԴԱՀԿ օրենքի 24-րդ
հոդվածով սահմանված ժամկետը բաց է թողել իր կամքից անկախ
պատճառով»:
4.Գերագույն
դատարանի
պատճառաբանությունները
և
եզրահանգումները
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ներկայացված վճռաբեկ
բողոքը վարույթ է ընդունվել Վերաքննիչ դատարանի կողմից առերևույթ
այնպիսի դատական սխալ թույլ տրված լինելու հիմքով, որը կարող էր ազդել
գործի ելքի վրա: Այս առնչությամբ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ
վճռաբեկ բողոքի քննության շրջանակներում պետք է քննարկել հետևյալ երկու
հարցադրումները՝

1. Արդյո՞ք իրավաբանական անձը կարող է օգտվել կատարողական
թերթը կատարման ներկայացնելու բաց թողնված ժամկետի վերականգնման
հնարավորությունից,
2. Ճիշտ է կիրառված, արդյո՞ք «Դատական ակտերի հարկադիր
կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասը:
Նշվածների առնչությամբ Գերագույն դատարանն արձանագրում է
հետևյալը.
ԱՀ Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն`
յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ
դատական պաշտպանության իրավունք:
ԱՀ Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն`
յուրաքանչյուր ոք ունի անկախ և անաչառ դատարանի կողմից իր գործի
արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունք:
«Մարդու
իրավունքների
և
հիմնարար
ազատությունների
պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Կոնվենցիա)
6-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք, երբ որոշվում են նրա
քաղաքացիական իրավունքները և պարտականությունները կամ նրան
ներկայացրած ցանկացած քրեական մեղադրանքի առնչությամբ, ունի օրենքի
հիման վրա ստեղծված անկախ ու անաչառ դատարանի կողմից ողջամիտ
ժամկետում արդարացի և հրապարակային դատաքննության իրավունք:
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի
համաձայն` քաղաքացիական դատավարությունն իրականացվում է կողմերի
մրցակցության և իրավահավասարության հիման վրա:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ քաղաքացիական
դատավարությունը
կողմերի
իրավահավասարության
հիման
վրա
իրականացնելու սկզբունքի էությունն այն է, որ դատավարության բոլոր
փուլերում կողմերն օժտված են իրենց իրավունքների և օրինական շահերի
պաշտպանության
միջոցներ
օգտագործելու
հավասար
հնարավորություններով:
Գերագույն դատարանն ամրագրում է, որ Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի համատեքստում կարելի
է արձանագրել, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարումն արդարադատության
շարունակությունն
է,
այն
չի
կարող
առանձնացվել
արդարադատությունից: Առանց դատական ակտերի պատշաճ կատարման՝
դատավարությունն արդյունավետ չի լինի և չի հասնի իր նպատակներին,
քանի որ իրավունքի խախտումները կարելի է վերացնել միայն սուբյեկտիվ
իրավունքներն իրապես վերականգնելու միջոցով, որը տեղի է ունենում
կատարողական վարույթի արդյունքում:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ դատական ակտերի
հարկադիր կատարման ինստիտուտի նպատակը՝ վերջին հաշվով, խախտված
իրավունքները վերականգնելու նկատառումներով արդարադատության
իրականացման արդյունքում ընդունված ակտի կատարման ապահովումն է:
Այսինքն` դատական ակտերի հարկադիր կատարում պահանջելու իրավունքն
ածանցվում է դատարանի մատչելիության և արդար դատաքննության
սահմանադրական իրավունքներից, որպիսի պայմաններում այդ իրավունքը
պետք է վերապահվի դատավարության այն մասնակցին, որի խախտված
իրավունքը վերականգնելու նպատակով ընդունված է համապատասխան

դատական ակտ կամ դատական գործառույթներ իրականացնող մարմնի
ակտ, հակառակ պարագայում կիմաստազրկվեն ոչ միայն պետական, այդ
թվում` դատական մարմինների առջև իրավական պաշտպանության
արդյունավետ միջոցների և արդար դատաքննության սահմանադրական
իրավունքները, այլև ընդհանրապես արդարադատության և դատական
գործառույթներ իրականացնող այլ մարմինների համակարգի գոյությունը: Այդ
է պատճառը, որ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ
օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին պարբերությամբ օրենսդիրն ամրագրել է, որ տվյալ
օրենքը
սահմանում
է
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
դատարանների դատական ակտերի, ինչպես նաև միջնորդ դատարանների
վճիռների հարկադիր կատարումն ապահովելու պայմանները և կարգը, իսկ
նույն հոդվածի 2-րդ պարբերությամբ օրենսդիրը տվյալ օրենքի
գործողությունը տարածել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիների, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի, իրավաբանական
անձանց, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների և իրավաբանական
անձանց, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, ինչպես նաև դիտարկվող
օրենքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված այլ սուբյեկտների վրա, որոնք
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարանների դատական
ակտերին համապատասխան հանդես են գալիս որպես կատարողական
վարույթի կողմեր: Այսինքն` օրենքը համապատասխան սուբյեկտների
շրջանակում հստակ ներառել է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց:
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 7-րդ
հոդվածի 1-ին պարբերության համաձայն` կատարողական վարույթի
կողմերն են` պահանջատերը և պարտապանը, 2-րդ պարբերության
համաձայն` պահանջատերն այն քաղաքացին կամ իրավաբանական անձն է,
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կամ համայնքը կամ օտարերկրյա
պետությունը, որի օգտին կամ ի շահ որի տրվել է կատարողական թերթը:
Փաստորեն, օրենսդիրը դիտարկվող օրենքով սահմանել է պահանջատեր
հանդիսացող սուբյեկտների շրջանակը` դրանում ներառելով ոչ միայն
քաղաքացուն, այլև իրավաբանական անձին:
Նշվածների հաշվառմամբ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի
տրամաբանությունից բխում է, որ հիշյալ օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի
«պահանջատեր» եզրույթի ներքո անհրաժեշտ է նկատի ունենալ ֆիզիկական և
իրավաբանական անձանց, այն է` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիներին, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերին, իրավաբանական
անձանց, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիներին և իրավաբանական
անձանց, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, ինչպես նաև նույն օրենքի 7-րդ
հոդվածով նախատեսված այլ սուբյեկտների, այն է` Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետությանը, համայնքներին, օտարերկրյա պետությանը: Հետևաբար,
վճռաբեկ բողոքի նշված հիմքը Գերագույն դատարանը հիմնավոր չի
համարում:
2. Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ չնայած ԱՀ
Սահմանադրությունը և Կոնվենցիան ուղղակիորեն չեն ամրագրում
դատական ակտերի կատարման իրավունքը, որպես արդար դատաքննության
իրավունքի բաղադրիչ, սակայն այն ունի բացառիկ նշանակություն
արդարադատության արդյունավետ կենսագործման համար, քանի որ անձի

խախտված իրավունքների դատական պաշտպանության իրավունքը չի կարող
երաշխավորված իրացվել, եթե վերջինիս խախտված իրավունքների
վերականգնման վերաբերյալ վերջնական դատական ակտը մնում է
անկատար: Այնուհանդերձ, դատական ակտի հարկադիր կատարում
պահանջելու իրավունքը բացարձակ չէ և յուրաքանչյուր անձ ինքնուրույն է
որոշում դրան դիմելու անհրաժեշտությունը: Այս նկատառումից ելնելով
օրենսդիրը սահմանել է, որ կատարողական վարույթ չի կարող հարուցվել այլ
կերպ, քան տրամադրված կատարողական թերթի հիման վրա: Ընդ որում,
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 18-րդ
հոդվածի 1-ին մասը հստակ սահմանել է, որ կատարողական թերթը տալիս է
ակտն ընդունած առաջին ատյանի դատարանը (բացառությամբ նույն օրենքով
նախատեսված դեպքերի)՝ պահանջատիրոջ կամ դրա համար հատուկ
լիազորված նրա ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա: Իր հերթին, նույն
հոդվածի 2-րդ մասն ամրագրել է, որ կատարողական թերթը տրվում
է դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ դիմումն ստանալու
օրվանից եռօրյա ժամկետում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում՝
անհապաղ: Այսինքն՝ դատական ակտով խախտված իրավունքների
հարկադիր վերականգնման իր իրավունքից պահանջատիրոջ օգտվելու
հարցում նախապայման է հանդիսանում դիմումը՝ կատարողական թերթ
տրամադրելու վերաբերյալ: Հատկանշանակ է, որ օրենսդիրը նման դիմումի
արդյունքերով՝ ակտն ընդունած առաջին ատյանի դատարանի համար
սահմանել է միայն մեկ իմպերատիվ պահանջ՝ տրամադրել կատարողական
թերթը: Այսինքն, կատարողական թերթ ստանալու համար դատարան դիմում
ներկայացրած յուրաքանչյուր պահանջատեր ունի այդ կատարողական թերթը
եռօրյա ժամկետում ստանալու օրինական ակնկալիք:
Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է ամրագրել, որ դատական ակտից
բխող պահանջի իրավունքը սահմանափակված է «Դատական ակտերի
հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքով սահմանված` կատարողական
թերթը մեկ տարվա ընթացքում կատարման ներկայացնելու ժամկետով:
Իրավակիրառ պրակտիկայում հաճախ հանդիպում են դեպքեր, երբ
հարկադիր կատարման ենթակա վերջնական դատական ակտի կատարումը
պետք է տեղի ունենա դատական ակտի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մեկ տարի
հետո, կամ պարտապանի կողմից դատական ակտի կամավոր կատարումն
առանց
կատարողական
վարույթի
հարուցման
ընդհատվում
է
կատարողական թերթը կատարման ներկայացնելու համար սահմանված մեկ
տարվա ժամկետից հետոֈ
Գործող օրենսդրության պայմաններում նման դատական ակտի հիման
վրա տրված կատարողական թերթը ևս պետք է կատարման ներկայացվի այդ
դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից մեկ տարվա
ընթացքում: Նման իրավակարգավորումը չի բխում վերջնական դատական
ակտի կատարման պահանջատիրոջ իրավունքի երաշխավորված իրացման
համար
անհրաժեշտ
պայմանների
ապահովման
պետության
պարտականության էությունիցֈ Դատական ակտի հիման վրա տրված
կատարողական թերթը կատարման ներկայացնելու ժամկետների հարցում
առկա իրավական խնդիրը լուծելու օրենսդրությամբ նախատեսված միակ
միջոցը կատարողական թերթը կատարման ներկայացնելու բաց թողնված

ժամկետը վերականգնելու կառուցակարգն է, որը սահմանված է «Դատական
ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 24-րդ հոդվածով և
կատարվում է հետևյալ ընթացակարգով.
1) կատարողական թերթով պահանջատեր հանդիսացող անձը
կատարողական թերթը կատարման ներկայացնելու բաց թողնված ժամկետը
վերականգնելու մասին դիմում է ներկայացնում կատարողական թերթ տված
դատարան,
2) կատարողական թերթ տված դատարանը քննում է կատարողական
թերթը կատարման ներկայացնելու բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու
մասին դիմումը՝ այն ստանալու օրվանից տասնօրյա ժամկետում,
3) այդ դիմումի քննության արդյունքներով կատարողական թերթ տված
դատարանը կայացնում է որոշում՝ կատարողական թերթը կատարման
ներկայացնելու ժամկետը բաց թողնելու պատճառը հարգելի ճանաչելու և բաց
թողնված ժամկետը վերականգնելու կամ դիմումը մերժելու մասին:
Վերոգրյալից հետևում է, որ կատարողական թերթը կատարման
ներկայացնելու բաց թողնված ժամկետը համապատասխան դատարանի
կողմից վերականգնվում է միայն այն դեպքում, երբ այդ ժամկետը բաց
թողնելու պատճառը նույն դատարանի կողմից ճանաչվում է հարգելի: Այլ
կերպ ասած` օրենսդիրը կատարողական թերթով պահանջատեր
հանդիսացող
անձի
համար
կատարողական
թերթը
կատարման
ներկայացնելու բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու հնարավորություն է
ընձեռել ոչ թե բոլոր, այլ միայն այն դեպքերում, երբ պահանջատերը նշված
ժամկետը բաց է թողել հարգելի պատճառով:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ միջազգային պրակտիկայում
բաց
թողնված
ժամկետի
վերականգնման
հարցում
իրավական
կարգավորումներն էապես տարբերվում են: Որպես կանոն, հարգելի են
համարվում այն դեպքերը, երբ անձն օբյեկտիվորեն, իրենից անկախ
պատճառներով հնարավորություն չի ունեցել օրենքով սահմանված
ժամկետում իր իրավունքն իրացնել:
Անձի կամքից անկախ պատճառներով օրենքով սահմանված ժամկետի
բացթողնման հանգամանքը տվյալ հիմքով գնահատելու համար անհրաժեշտ է
որոշակի ապացույցների առկայություն, որոնք կհավաստեն, որ անձն իր
կամքից անկախ, օբյեկտիվորեն հնարավորություն չի ունեցել իրացնելու իր
իրավունքը: Ընդ որում, այդ ապացույցները ենթակա են իրավական
գնահատականի դատարանի կողմից: Օրենսդիրը նկատի ունենալով
հասարակական
հարաբերությունների
խիստ
բազմազանությունը
և
յուրաքանչյուր
կոնկրետ
դեպքում
փաստական
հանգամանքների
ինքնատիպությունը, չի կարող սպառիչ սահմանել, թե որ դեպքերում է
դատարանը պարտավոր բաց թողնված ժամկետը հարգելի համարել:
Օրենսդիրն այս հարցում դատարանին օժտել է հայեցողության որոշակի
շրջանակով: Սակայն, միջնորդությունը պետք է բոլոր դեպքերում
բավարարվի, եթե անձն ապացուցի, որ հարգելի պատճառով է բաց թողել
ժամկետը: Դատարանը, որպես ընդհանուր կանոն, հայեցողություն ունի
հանգամանքները հարգելի կամ ոչ հարգելի ճանաչելու հարցում, սակայն որոշ
դեպքերում կատարողական թերթը կատարման ներկայացնելու բաց թողնված
ժամկետը վերականգնելու մասին դիմումը կատարողական թերթ տված
դատարանի կողմից պետք է բավարարվի իրավունքի ուժով (ex jure)՝ հաշվի

առնելով
այդ
ժամկետը
բաց
թողնելու
պատճառներըֈ
Նշվածի
կիրառելիությունը իրավաչափ կարելի է համարել հետևյալ պայմանների
միաժամանակյա առկայության դեպքում.
1) պահանջատերը բաց է թողել այդ կատարողական թերթն առաջին
անգամ կատարման ներկայացնելու՝ օրենքով նախատեսված մեկամյա
ժամկետը,
2) կատարողական թերթն առաջին անգամ կատարման ներկայացնելու
պահին չի լրացել կատարման ենթակա դատական ակտով սահմանված
պարտավորության (ների) կատարման համար սահմանված ժամանակահատվածի ավարտից հետո մեկ տարվա ժամկետը,
3) առկա է այդ կատարողական թերթը կատարման ներկայացնելու բաց
թողնված ժամկետը վերականգնելու մասին դիմում՝ ուղղված այդ
կատարողական թերթը տված դատարանին:
Վերը նշված պայմանների առկայության դեպքում դատական ակտի
հիման վրա տրված կատարողական թերթը կատարման ներկայացնելու բաց
թողնված ժամկետն իրավունքի ուժով (ex jure) վերականգնելու միջոցով
հնարավոր կլինի ապահովել այդ դատական ակտով պահանջատեր
հանդիսացող անձի՝ ԱՀ Սահմանադրությամբ և Կոնվենցիայով ամրագրված
դատական պաշտպանության, արդար դատաքննության և սեփականության
իրավունքների երաշխավորված իրացումըֈ Նման պայմաններում, չի
բացառվում նաև պարտապանի կողմից դատական ակտի կամավոր
կատարման հնարավորությունըֈ
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ նշված մոտեցման
ցուցաբերման դեպքում միայն հնարավոր կլինի ապահովել պարտատիրոջ և
պարտապանի շահերի հավասարակշռված պաշտպանությունը:
5. Սույն որոշմամբ արտահայտված իրավական վերլուծությունների և
եզրահանգումների կիրառումը սույն գործի փաստական հանգամանքների
նկատմամբ.
Ըստ գործի նյութերի՝ 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ին ԸԻԴ/1573/02/16
քաղաքացիական գործով պահանջատերը դիմել է Առաջին ատյանի
դատարան՝ կատարողական թերթեր դուրս գրելու և դրանց հարկադիր
կատարման ներկայացնելու բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու
խնդրանքով: Ըստ ներկայացված գրության՝ պահանջատերը կատարողական
թերթեր ստանալու խնդրանքով դիմել է դեռևս 2016 թվականի դեկտեմբերի 13ին, սակայն դրանք չի ստացել:
Նշվածից
բխում է, որ պահանջատերը՝ առնվազն 2016 թվականի
դեկտեմբերի 13-ին, ցանկություն է ունեցել օգտվել դատական ակտի
հարկադիր կատարում պահանջելու իրավունքից:
Գերագույն
դատարանն
արձանագրում
է,
որ
ԸԻԴ/1573/02/16
քաղաքացիական գործի նյութերում 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի
դրությամբ կատարողական թերթ ստանալու վերաբերյալ պահանջատիրոջ
դիմում առկա չէ, իսկ պահանջատերը՝ պատշաճ կարգով ծանուցված լինելով
հանդերձ, չի ապահովել իր ներկայացուցչի մասնակցությունն Առաջին
ատյանի դատարանի դատաքննությանը և որևէ ապացույց չի ներկայացրել իր
կողմից 2016 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Առաջին ատյանի դատարան

դիմում ներկայացրած լինելու մասին: Նման ապացույցներ ներկայացվել են
Վերաքննիչ դատարանին:
Այսինքն, պահանջատիրոջ միջնորդությունը քննող Առաջին ատյանի
դատարանն օբեկտիվորեն զրկված է եղել պահանջատիրոջ փաստարկների
իրավացիության մեջ համոզվելու հնարավորությունից: Արդյունքում, Առաջին
ատյանի դատարանը նյութի քննությունը սկսել է 2018 թվականի նոյեմբերի 29ին (օրենքով նախատեսված 10-օրյա ժամկետի խախտումով) և հարգելի չի
համարել կատարողական թերթը կատարման ներկայացնելու ժամկետի
բացթողման պատճառները, արձանագրելով. «Դատարանը հաստատված չի
համարում միջնորդության մեջ բերված այն հանգամանքը, որ 2016թ.
դեկտեմբերի 13-ին «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ն իբրև պահանջել էր Դատարանից
կատարողական թերթերը, քանի որ քաղգործի նյութերում այդպիսի գրություն
առկա չէ…
… ինչու դիմումատուն կատարողական թերթերը ձեռք բերելու
նպատակով հետամուտ չի եղել ողջամիտ ժամկետում դատարանին
հիշեցնելու տվյալ փաստաթղթերը տրամադրելու իր պարտականության
մասին»:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Առաջին ատյանի
դատարանի
կողմից
հիմնավոր
չեն
համարվել
պահանջատիրոջ
փաստարկները՝ 2016 թվականի դեկտեմբերի 13-ին կատարողական թերթեր
տրամադրելու խնդրանքով դատարանին դիմելու վերաբերյալ: Միևնույն
ժամանակ, Առաջին ատյանի դատարանը գտել է, որ նույնիսկ այդ
պարագայում ժամկետի բաց թողնման պատճառները հարգելի համարվել չեն
կարող, քանի որ պահանջատերը «հետամուտ» չի եղել իր իրավունքների
իրականացմանը
(Առաջին
ատյանի
դատարանի
ձևակերպմամբ՝
«դատարանին հիշեցնելու (…) իր պարտականության մասին»):
Հիմնավոր համարելով պահանջատիրոջ փաստարկը 2016 թվականի
դեկտեմբերի 13-ին կատարողական թերթեր ստանալու վերաբերյալ դիմումն
իր մոտ ելքագրելու և Առաջին ատյանի դատարան մուտքագրելու վերաբերյալ,
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ պահանջատերը՝ կատարողական
թերթեր տրամադրելու վերաբերյալ դիմումն իր մոտ ելքագրելու պահից
առնվազն երեք օր հետո կատարողական թերթերը չստանալով, իրազեկվել է
կատարողական վարույթին իրեն ներգրավելու անհնարինության մասին:
Դրանից հետո, ցանկության և իրական կամահայտնության դրսևորման
պարագայում, պահանջատերը զրկված չէր դատական ակտի հարկադիր
կատարման
գործընթաց
նախաձեռնելու
ուղղությամբ
ակտիվ
գործողություններ իրականացնելու իրական հնարավորությունից (օրինակ՝
պարզել ներկայացված դիմումի ճակատագիրը և դրա արդյունքներով
համապատասխան
գործողություններ
իրականացնել
կամ՝
մինչև
օրենսդրությամբ սահմանված մեկամյա ժամկետի լրանալը նոր դիմում
ներկայացնել): Դրան հակառակ, պահանջատերն իր անգործությամբ
հրաժարվել է իրեն պատկանող սուբյեկտիվ իրավունքների իրականացումից և
Առաջին ատյանի դատարան է դիմել միայն իր կողմից կատարողական
թերթեր տրամադրելու դիմումը ելքագրելուց մեկ տարի տասն ամիս անց:
Ավելին, պահանջատերը չի մասնակցել նաև իր դիմումի քննարկման առթիվ
հարուցված վարույթին և դատաքննությանը չի ներկայացրել որևէ փաստարկ՝
իր կողմից բաց թողնված ժամկետի պատճառները հարգելի գնահատելու

համար: Նշվածները որևէ կերպ չեն կարող բերել այն համոզման, թե
պահանջատերն իր իրավունքները չի իրականացրել իր կամքից անկախ
հանգամանքների պատճառով:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Վերաքննիչ դատարանը
հարգելի է համարել կատարողական թերթը կատարման ներկայացնելու
պատճառները, քանի որ. «պահանջատերը ԴԱՀԿ օրենքով սահմանված
ժամկետում ձեռնարկել է օրենքով իր վրա դրված ողջամիտ և բավարար
միջոցներ՝ սույն գործով օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի հիման
վրա կատարողական թերթ ստանալու համար, սակայն Դատարանի կողմից
օրենքով սահմանված ժամկետում չի ընթացքավորվել պահանջատիրոջ
դիմումը:
Վերոգրյալից հետևում է, որ պահանջատերը ԴԱՀԿ օրենքի 24-րդ
հոդվածով սահմանված ժամկետը բաց է թողել իր կամքից անկախ
պատճառով»:
Գերագույն դատարանը հիմնավոր է համարում Վերաքննիչ դատարանի
այն եզրահանգումը, որ Առաջին ատյանի դատարանը՝ ի խախտումն
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 24-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի, պահանջատիրոջ դիմումը սահմանված ժամկետում չի
ընթացքավորել և որոշում չի կայացրել: Այնուհանդերձ, Գերագույն
դատարանը գտնում է, որ Առաջին ատյանի դատարանի կողմից թույլ տրված
նյութական իրավունքի նորմի տվյալ խախտումը չի հանգեցրել գործի սխալ
լուծման, հետևաբար, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
230.3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի (ինչպես նաև՝ վճռաբեկ վարույթի համար 240-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի) ուժով այն չի կարող հիմք հանդիսանալ դատական
ակտի բեկանման համար:
Նշված փաստերի ուժով Գերագույն դատարանը գտնում է, որ մարդկային
և ֆինանսական միջոցների համեմատաբար լայն հնարավորություններով
օժտված պահանջատիրոջ կողմից միայն կատարողական թերթ ստանալու
համար դատարան դիմելը և մոտ երկու տարի իր իրավունքների իրացմանն ու
պաշտպանությանն ուղղված որևէ գործողություն չիրականացնելը, այդ թվում՝
Առաջին
ատյանի
դատարանի
դատաքննությանը
չմասնակցելը,
համապատասխան փաստարկներ և դրանց հիմնավորման ուղղությամբ
ապացույցներ չներկայացնելը (այլ դրանք կցելը վերաքննիչ վարույթին) չեն
կարող համարվել ողջամիտ և բավարար միջոցներ, այլ հակառակը՝ վկայում
են օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետի բացթողման պատճառները
հարգելի համարելու իրավաչափ հիմքերի բացակայության մասին:
Նշվածների հաշվառմամբ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Առաջին
ատյանի դատարանը ճիշտ եզրահանգման է եկել բաց թողնված ժամկետի
պատճառները հարգելի չհամարելու առումով, իսկ Վերաքննիչ դատարանը՝
այդ մասով, թույլ է տվել նյութական իրավունքի նորմի խախտում: Հետևաբար,
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն վարույթի շրջանակներում
անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
253-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված Գերագույն դատարանի՝ Վերաքննիչ
դատարանի դատական ակտը վերացնելու լիազորությունը: Միաժամանակ,
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Առաջին ատյանի դատարանի սույն
քաղաքացիական գործով 2018 թվականի դեկտեմբերի 05-ին կայացրած
որոշումը հիմնավորված է և պատճառաբանված, Գերագույն դատարանը

գտնում է, որ սույն վարույթի շրջանակներում անհրաժեշտ է կայացնել նոր
դատական ակտ, այն է՝ օրինական ուժ տալ Առաջին ատյանի դատարանի
2018 թվականի դեկտեմբերի 05-ի որոշմանը:
Ելնելով վերոգրյալներից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության
օրենսգրքի
253-257-րդ
հոդվածներով՝
Գերագույն
դատարանը
ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Վերացնել Արցախի Հանրապետության
վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի մարտի 15-ի որոշումը և օրինական
ուժ տալ Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին
ատյանի դատարանի 2018 թվականի դեկտեմբերի 05-ի որոշմանը:
2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից,
վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:
ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝

ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն
ստորագրություն

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում
ԸԻԴ/0018/04/17
Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/0018/04/17
Նախագահող դատավոր` Ռ.Ջհանգիրյան
Դատավորներ`
Լ.Ավանեսյան
Հ.Գրիգորյան

Քաղաքացիական գործ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ
ք. Ստեփանակերտ
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Արցախի Հանրապետության Գերագույն
Գերագույն դատարան) վճռաբեկության կարգով.

դատարանը

նախագահությամբ` դատավոր՝
մասնակցությամբ`դատավորներ՝

(այսուհետ`

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

գրավոր
ընթացակարգով
քննելով
ըստ
հայցի
Արցախի
Հանրապետության ֆինանսների նախարարության՝ պարտապանին սնանկ
ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ ԸԻԴ/0018/04/17 սնանկության գործով
Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի հուլիսի
26-ի որոշման դեմ «Ցանկություն» փակ բաժնետիրական ընկերության
ներկայացուցիչներ Դ.Խաչատուրյանի և Ռ.Երիցյանի բերած վճռաբեկ բողոքը,
ՊԱՐԶԵՑ
1. Գործի դատավարական նախապատմությունը.
Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին
ատյանի դատարանի (այսուհետ՝ Առաջին ատյանի դատարան) 2017 թվականի
սեպտեմբերի 27-ի վճռով «Պոլիգրաֆ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը
ճանաչվել է սնանկ: 2017 թվականի հոկտեմբերի 03-ի որոշմամբ սնանկության
գործով կառավարիչ է նշանակվել անհատ ձեռնարկատեր Արմեն
Խաչատրյանը:
Առաջին ատյանի դատարանը 2017 թվականի դեկտեմբերի 04-ի
որոշմամբ հաստատել է պահանջատերերի վերջնական ցուցակը, որում
ընդգրկված է նաև «Հայբիզնեսբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը՝
187.638,05 (հարյուր ութսունյոթ հազար վեց հարյուր երեսունութ ամբողջ հինգ
հարյուրերորդական) ԱՄՆ դոլար ապահովված և 993.952,3 (ինը հարյուր
իննսուներեք հազար ինը հարյուր հիսուներկու ամբողջ երեք տասնորդական)
ՀՀ դրամ՝ չապահովված պահանջներով:

2019 թվականի հուլիսի 01-ին «Ցանկություն» փակ բաժնետիրական
ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) միջնորդություն է ներկայացրել
Առաջին ատյանի դատարան՝ «Հայբիզնեսբանկ» փակ բաժնետիրական
ընկերությանն իրավահաջորդով փոխարինելու, ապահովված պահանջի
դիմաց գրավադրված գույքն ապահովված պարտատիրոջը՝ իրեն, հանձնելու և
սնանկության
գործով
կառավարչի
վարձատրությունը
սահմանելու
խնդրանքով:
Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի հուլիսի 01-ի որոշմամբ
միջնորդությունը բավարարվել է:
Նշված որոշման դեմ 2019 թվականի հուլիսի 15-ին վերաքննիչ բողոք է
ներկայացրել սնանկության գործով կառավարիչ Ա.Խաչատրյանը:
Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ, նաև՝
Վերաքննիչ դատարան) 2019 թվականի հուլիսի 22-ի որոշմամբ վերաքննիչ
բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատական քննության:
Վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի հուլիսի 26-ի որոշմամբ
վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է մասնակի. Առաջին ատյանի դատարանի
2019 թվականի հուլիսի 01-ի որոշումը մասնակիորեն բեկանվել է և
միջնորդությունը՝ գրավադրված գույքն ապահովված պահանջատիրոջն
հանձնելու և սնանկության գործով կառավարչի վարձատրությունը
սահմանելու մասով մերժվել է:
Նշված որոշման դեմ 2019 թվականի հուլիսի 30-ին Ընկերության
ներկայացուցիչներ Դ.Խաչատուրյանը և Ռ.Երիցյանը ներկայացրել են
վճռաբեկ բողոք՝ Վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը բեկանելու և
Առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտին օրինական ուժ տալու
խնդրանքով:
Գերագույն դատարանի 2019 թվականի օգոստոսի 09-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 բողոքաբերների՝ Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԱՀ
Սահմանադրության 3-րդ, 28-րդ, 60-րդ և 63-րդ հոդվածները, «Մարդու
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին»
եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ, 13-րդ հոդվածները, սխալ է մեկնաբանել
«Սնանկության մասին» ԼՂՀ օրենքի 56-րդ հոդվածի 9-րդ մասը, չի կիրառել
ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 1-ին կետով սահմանված իր լիազորությունը, որը պետք է կիրառեր,
ինչը հանգեցրել է գործի սխալ լուծման: Նշվածները փաստարկվել են հետևյալ
կերպ.
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունը 2019 թվականի հունիսի 28-ին
«Ցանկություն» ՓԲ ընկերության հետ կնքել է պահանջի զիջման մասին
(ցեսիայի) պայմանագիր, որով փոխանցվել է 28.09.11թ.-ին կնքված թիվ 022551
վարկային պայմանագրով պարտապան «Պոլիգրաֆ» ՓԲ ընկերության
նկատմամբ իրեն վերապահված պահանջի իրավունքը: Պայմանագիրը նույն
օրը ստացել է նոտարական վավերացում: Պայմանագրի կնքման պահին

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության ապահովված պահանջը, համաձայն ԱՀ
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 13.09.2018թ.-ի վճռի՝
կազմում է 187.638,05 ԱՄՆ դոլլար:
Պահանջի զիջման մասին պայմանագրով փոխանցվել է նաև
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության և «Պոլիգրաֆ» ՓԲ ընկերության միջև
28.09.2011թ.-ին կնքված թիվ 021634 անշարժ գույքի գրավի պայմանագրով
նախատեսված «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության գրավի իրավունքը՝
պարտապանին
սեփականության
իրավունքով
պատկանող
ք.Ստեփանակերտ, Վ.Մամիկոնյան 21/1 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի
նկատմամբ:
Նույն պայմանագրով
փոխանցվել է նաև «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ
ընկերության ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի
13.09.2018թ.-ի վճռով հաստատված 993,952.30 ՀՀ դրամի չափով չապահովված
պահանջը: Այսինքն՝ «Ցանկություն» ՓԲ ընկերությունը դարձել է
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության դատավարական իրավահաջորդը՝
սնանկության վարույթում:
Համաձայն սնանկության գործով կառավարիչ ա/ձ Արմեն Հրանտի
Խաչատրյանի տրված հայտարարության՝ պարտապան «Պոլիգրաֆ» ՓԲ
ընկերության Վ.Մամիկոնյան 21/1 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի
հերթական աճուրդի մեկնարկային արժեքը կազմել է 80.543,744 ՀՀ դրամ:
Այսինքն՝ ապահովված իրավունքի առարկայի մեկնարկային գինը ցածր էր
ապահովված պարտատիրոջ պահանջի գումարից:
Ապահովված իրավունքով պահանջատերը 2019 թվականի հուլիսի 01-ին
դիմել է դատարան, իսկ Առաջին ատյանի դատարանն էլ անհապաղ քննել է
միջնորդությունը և որոշել կիրառել դատավարական իրավահաջորդություն,
գրավադրված գույքը հանձնել ապահովված պարտատիրոջը, սահմանել
կառավարչի վարձատրությունը և նախատեսել գույքի պահպանման և
փոխանցման հետ կապված ծախսերի հատուցման պարտատիրոջ
պարտավորությունը:
Վերաքննիչ դատարանը բեկանելով Առաջին ատյանի դատարանի
որոշումը, նշել է, որ ապահովված պարտատերը իր կամ իր նշած անձի օգտին
գրավի առարկան որպես սեփականություն ստանալու իրավունք ունի միայն,
եթե նախօրոք փոխհատուցել է գրավադրված գույքի պահպանման և
փոխանցման հետ կապված ծախսերը, ինչպես նան կառավարչի
վարձատրությունը՝ գրավի առարկայի արժեքի 5 տոկոսի չափով:
Բողոքաբերների կարծիքով՝ օրենսդիրը «Սնանկության մասին» ԼՂՀ
օրենքի հոդվածները շարադրելիս տվյալ պարագայում նախապես
փոխհատուցման որևէ կամք չի դրսևորել, հակառակ դեպքում հոդվածում
կօգտագործեր «պայմանով» կամ «նախքան գնման գործարքի կնքումը»
բառերը:
Ըստ բողոքաբերների՝ հիմնավորված չէ նաև Վերաքննիչ դատարանի
եզրահանգումը «Սնանկության մասին» ԼՂՀ օրենքի 89-րդ 4-րդ մասի
վերաբերյալ, քանի որ Առաջին ատյանի դատարանը չի ընդհատել աճուրդը,
ավելին՝ պարտքի դիմաց գրավի առարկան ստանալու համար աճուրդի
ընդհատում օրենսդիրն ընդհանրապես չի պահանջում:
Ինչ վերաբերում է նրան, որ պարտատիրոջ միջնորդությանը դատարանը
կարող էր անդրադառնալ միայն կրկնաճուրդի ավարտից հետո, ապա, ըստ

բողոքաբերների՝ դա արդեն 6-րդ կրկնաճուրդն էր և անտրամաբանական
կլիներ դատարանի սպասելը, քանզի նույնը կարելի կլիներ ասել նաև 7-րդ
կրկնաճուրդի մասին: Ավելին՝ Առաջին ատյանի դատարանը որևէ
տեղեկություն չի ունեցել լոտի 5 տոկոսը վճարած աճուրդի մասնակցի
առկայության մասին, իսկ օրենդիրն Առաջին ատյանի դատարանի համար
միջնորդությունները քննարկելու անհապաղ պահանջ է սահմանել:
Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերները խնդրել են բեկանել Վերաքննիչ
դատարանի 2019 թվականի հուլիսի 26-ի որոշումը և օրինական ուժ տալ
Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի հուլիսի 01-ի որոշմանը:
3.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող
փաստերը.
1) Առաջին ատյանի դատարանի 2017 թվականի սեպտեմբերի 27-ի վճռով
«Պոլիգրաֆ» ՓԲ ընկերությունը ճանաչվել է սնանկ: Առաջին ատյանի
դատարանի 2017 թվականի դեկտեմբերի 4-ի որոշմամբ հաստատվել է
պահանջատերերի վերջնական ցուցակն ըստ առաջնահերթության և
ապահովվածության՝ 2017 թվականի դեկտեմբերի 04-ի դրությամբ, որում
ընդգրկվել է նաև «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության 187.638,05 ԱՍՆ դոլար
ապահովված և 993.952,3 ՀՀ դրամ չապահովված պահանջները:
2) 2019 թվականի հունիսի 28-ին «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության, ի
դեմս «Ստեփանակերտ» մասնաճյուղի կառավարիչ Աշոտ Հովհաննիսյանի, և
Ընկերության, ի դեմս տնօրեն Դավիթ Խաչատրյանի, միջև կնքվել է
պահանջները զիջելու մասին պայմանագիր, համաձայն որի՝ «Հայբիզնեսբանկ»
ՓԲ ընկերությունը Ընկերությանն է փոխանցում, իսկ վերջինս ընդունում է
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության և «Պոլիգրաֆ» ՓԲ ընկերության միջև
28.09.2011թ. կնքված թիվ V11-022551 վարկային պայմանագրի հիման վրա
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությանը պատկանող 187.638,5 ԱՄՆ դոլարին
համարժեք ՀՀ դրամ անվանական արժեքով պահանջը, թիվ G11-021634
անշարժ գույքի գրավի պայմանագրից բխող «Պոլիգրաֆ» ՓԲ ընկերության
անվամբ որպես սեփականություն գրանցված «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Վ.Մամիկոնյան փողոց, 21/1
տպարան» հասցեում գտնվող 1330.09քմ մակերեսով տպարանի, 11.02քմ
մակերեսով պահակատան, 9.0քմ մակերեսով զուգարանի, 29.87քմ մակերեսով
սանհանգույցի, 123.4քմ մակերեսով պահեստի, 145.58քմ մակերեսով
ավտոտնակի, 5.8քմ մակերեսով աղբանոցի և 0.1927հա հողամասի գրավի
իրավունքները, ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի
24.07.2015թ. ԸԻԴ/2236/02/14 քաղաքացիական գործով օրինական ուժի մեջ
մտած վճռի հիման վրա հօգուտ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության գանձման
ենթակա 993.952,3 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով չապահովված պահանջը:
Նույն պայմանագրի 3.1 կետի համաձայն պայմանագրի ստորագրման պահին
պահանջի գինը կազմում է ընդհանուր 62.051.600 ՀՀ դրամ:
3) Կառավարչի կողմից «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն,
քաղաք Ստեփանակերտ, Վ.Մամիկոնյան փողոց, 21/1 տպարան» հասցեում
գտնվող գույքի մասով հայտարարվել է դասական եղանակով կրկնաճուրդ –
վաճառք, որի վերաբերյալ հայտարարությունը 2019 թվականի հունիսի 08-ին
հրապարակվել է «Ազատ Արցախ» հանրապետական թերթում: Որպես

աճուրդի մեկնարկային գին նշված է 80.543.744 ՀՀ դրամը, աճուրդի
անցկացման օրը՝ 2019 թվականի հուլիսի 02-ը, ժամը 15:00-ն:
4) 2019 թվականի հուլիսի 01-ին Ընկերությունը միջնորդություն է
ներկայացրել Առաջին ատյանի դատարան՝ «Հայբիզնեսբանկ» փակ
բաժնետիրական
ընկերությանն
իրավահաջորդով
փոխարինելու,
ապահովված պահանջի դիմաց գրավադրված գույքն ապահովված
պարտատիրոջը՝ իրեն, հանձնելու և սնանկության գործով կառավարչի
վարձատրությունը սահմանելու խնդրանքով:
5) Առաջին ատյանի դատարանը բավարարել է միջնորդությունը,
արձանագրելով. «… պարտատիրոջ համար գրավի առարկան որպես
սեփականություն իր կամ իր նշած անձի օգտին ստանալու իրավունքը ծագում
է այն դեպքում, երբ ապահովված իրավունքի առարկայի մեկնարկային գինը
հավասար է ապահովված պարտատիրոջ պահանջի գումարին կամ ցածր է
դրանից, միաժամանակ պարտատիրոջ համար ծագում է պարտականություն
հատուցելու գույքի պահպանման և փոխանցման հետ կապված ծախսերը,
ինչպես նաև կառավարչի վարձատրությունը՝ գրավի առարկայի 5 տոկոսի
չափով…»:
6) Վերաքննիչ դատարանը, բեկանելով ստորադաս դատարանի
դատական ակտն արձանագրել է հետևյալը. «… գրավի առարկան որպես
սեփականություն ապահովված պարտատիրոջը հանձնելու վերաբերյալ
միջնորդությունը բավարարելու համար անհրաժեշտ նախապայման է
ապահովված պարտատիրոջ կողմից գույքի պահպանման և փոխանցման
ծախսերը, ինչպես նաև կառավարչի վարձատրությունը՝ գրավի առարկայի
արժեքի հինգ տոկոսի չափով, վճարած լինելու փաստը:
(…)
… գրավի առարկա հանդիսացող գույքը որպես սեփականություն իրեն
հանձնելու միջնորդությունը ներկայացրել է արդեն իսկ վիճելի գույքը
կրկնաճուրդում գտնվելու ժամանակահատվածում, որի պայմաններում տվյալ
գույքը կարող է վաճառվել ավելի բարձր գնով, ինչը բխում է բոլոր
պարտատերերի շահերից, մինչդեռ աճուրդային գործընթացի ընդհատմամբ
կարող են ոտնահարվել ինչպես աճուրդի մասնակիցների, այնպես էլ
պարտատիրոջ իրավունքներն ու օրինական շահերը:
Նման պայմաններում, Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ Դատարանը,
չունենալով աճուրդն ընդհատելու լիազորություն, «Ցանկություն» ՓԲԸ-ի՝
գրավի առարկա հանդիսացող գույքը որպես սեփականություն իրեն
հանձնելու վերաբերյալ միջնորդությանը կարող էր անդրադառնալ միայն
հերթական կրկնաճուրդի ավարտից հետո:»:
4.Գերագույն
դատարանի
պատճառաբանությունները
և
եզրահանգումները.
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ներկայացված վճռաբեկ
բողոքը վարույթ է ընդունվել օրենքի միատեսակ կիրառության համար
Գերագույն
դատարանի
կողմից
դատական
ակտ
կայացնելու
անհրաժեշտության և դրա համատեքստում՝ ստորադաս դատարանների
կողմից առերևույթ այնպիսի դատական սխալ թույլ տրված լինելու հիմքով,
որն ազդել կամ կարող էր ազդել գործի ելքի վրա:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վարույթի համար
առանցքային նշանակություն ունի «Սնանկության մասին» ԼՂՀ օրենքի

(այսուհետ՝ Օրենք) 56-րդ հոդվածի 9-րդ մասի մեկնաբանումը կամ այլ կերպ՝
դրա գործողության՝ կոնկրետ տվյալ պայմաններում իրագործման ենթակա,
իրական բովանդակության պարզաբանումը և բացատրումը:
Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտնում ամրագրել, որ ցանկացած
իրավական ակտի տեքստը կարող է ընդգրկել բազմաթիվ իմաստային
կառուցվածքներ և հետևաբար՝ բազմաթիվ իրավական նորմեր, որոնցից
իրավակիրառ մարմինը պետք է ընտրի այն, որն ինքը կիրառելու է: Այլ կերպ՝
հենց մեկնաբանությունն է տեքստը հարստացնում կոնկրետ նորմով: Այս
առումով բավականին նշանակալի է Գերագույն դատարանի դերը, քանի որ
իրավակիրառ գործունեության ընթացքում օրենքի տեքստի կիրառված
մեկնաբանության միջոցով միայն վերջինս է իրավասու հստակ չափորոշիչներ
սահմանել նմանատիպ փաստական կազմ ունեցող հարաբերությունների
նկատմամբ:
ԱՀ Սահմանդրության 141-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝
որպես բարձրագույն դատական ատյան՝ Գերագույն դատարանը դատական
ակտերն
օրենքով
սահմանված
լիազորությունների
շրջանակներում
վերանայելու միջոցով ապահովում է օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական
ակտերի միատեսակ կիրառությունը.
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 1-ին հոդված 1-ին
մասի համաձայն՝ նույն օրենքը սահմանում է նորմատիվ իրավական ակտերի
համակարգը, կարգավորում նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի
հանրային քննարկման, կարգավորման ազդեցության գնահատման,
փորձաքննության, հրապարակման, ուժի մեջ մտնելու, գործողության,
փոփոխման,
լրացման
և
գործողության
դադարեցման,
ինչպես
նաև իրավական հակասությունների
(իրավական կոլիզիաների)
և
օրենսդրական բացերի դեպքում իրավական ակտերի նորմերի կիրառման,
մեկնաբանման, պարզաբանման հետ կապված հարաբերությունները և
օրենսդրական տեխնիկայի կանոնները:
Նույն օրենքի 47-րդ հոդվածի համաձայն՝ նորմատիվ իրավական ակտի
նորմը մեկնաբանվում է` հաշվի առնելով նորմատիվ իրավական ակտն
ընդունելիս այն ընդունող մարմնի նպատակը՝ ելնելով դրանում
պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությունից,
ամբողջ հոդվածի, գլխի, ենթաբաժնի, բաժնի կարգավորման համատեքստից,
այն նորմատիվ իրավական ակտի դրույթներից, ի կատարումն որի ընդունվել
է
այդ
ակտը,
տվյալ
նորմատիվ իրավական ակտով
սահմանված
սկզբունքներից, իսկ այդպիսի սկզբունքներ սահմանված չլինելու դեպքում`
տվյալ
իրավահարաբերությունը
կարգավորող
իրավունքի
ճյուղի
սկզբունքներից:
Նշվածի հաշվառմամբ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Օրենքի 56րդ հոդվածի 9-րդ մասի պարագայում պետք է կիրառել իրավական նորմի
մեկնաբանման քերականական (տեքստային, բառային), տրամաբանական և
համակարգային եղանակները: Այսպես՝
Օրենքի 56-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն՝ եթե ապահովված
իրավունքի առարկայի մեկնարկային գինը հավասար է ապահովված
պարտատիրոջ պահանջի գումարին կամ ցածր է դրանից, ապա
պարտատերերի ցանկում ընդգրկված պարտատերն իրավունք ունի իր
պահանջի կամ դրա մասի չափով դատարանի որոշմամբ որպես

սեփականություն իր կամ իր նշած անձի օգտին ստանալու գրավի առարկան`
փոխհատուցելով այդ գույքի պահպանման և փոխանցման հետ կապված
ծախսերը, ինչպես նաև կառավարչի վարձատրությունը` գրավի առարկայի
արժեքի 5 տոկոսի չափով: Այդ դեպքում տվյալ պարտատիրոջ պահանջի չափը
չի նվազեցվում գույքի պահպանման և փոխանցման ծախսերի և կառավարչի
վարձատրության համար վճարված գումարի չափով:
ա. Քերականական մեկնաբանում.
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ դա իրավական նորմի
տեքստը
կազմելու
քերականական
ձևերի
և
միջոցների
առանձնահատկությունների, դրա լեզվական, ոճական, կառուցվածքային
բնութագրերի հաշվառման ու օգտագործման եղանակի դիտարկումն ու
տեքստում առկա բառերի, արտահայտությունների և ձևակերպումների
ստուգաբանական և շարահյուսական վերլուծությունն է: Ըստ այդմ,
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ վկայակոչված հոդվածի կարգավորման
մեջ օրենսդրի օգտագործած նախադասությունը կարելի է բաղդատել հետևյալ
պայմանական մասերի՝
1. եթե ապահովված իրավունքի առարկայի մեկնարկային գինը հավասար
է ապահովված պարտատիրոջ պահանջի գումարին կամ ցածր է դրանից,
2. ապա պարտատերերի ցանկում ընդգրկված պարտատերն իրավունք
ունի իր պահանջի կամ դրա մասի չափով դատարանի որոշմամբ որպես
սեփականություն իր կամ իր նշած անձի օգտին ստանալու գրավի առարկան,
3. փոխհատուցելով այդ գույքի պահպանման և փոխանցման հետ
կապված ծախսերը, ինչպես նաև կառավարչի վարձատրությունը, գրավի
առարկայի արժեքի 5 տոկոսի չափով:
Նշված պայմանական մասերից 1-ին ակնհայտ գերադասություն ունի
մյուսների նկատմամբ, քանի որ առանց դրա մյուսների իմաստային
գոյությունը
բացառվում
է
(հաշվի
առնելով
«եթե
…
ապա»
իմպլիկացիայի (implicatio) գործածված լինելը): Իր հերթին, 1-ին և 2-րդ
մասերը միասին՝ գերակայություն ունեն 3-րդ մասի նկատմամբ, քանի որ
միայն 3-րդ մասի գոյությունն անիմաստ է, սակայն դրա բացակայությունը
որևէ ազդեցություն չի ունենա նախադասության մնացած հատվածի վրա:
Նշվածներից բխում է, որ քերականական առումով գործ ունենք բարդ
ստորադասական նախադասության հետ, քանի որ ստորադասական
նախադասություններում բաղադրիչներից մեկը (կամ՝ մի քանիսը) գերադաս է
(գլխավոր), մյուսը՝ ստորադաս (երկրորդական)ֈ Այս դեպքում երկրորդական
նախադասությունը գլխավոր նախադասության ստորոգելին է կամ որևէ
լրացումը:
Այսինքն, նախադասության պայմանական մասերը կիրառվում են
միասին, սակայն միայն ու միայն 1-ին և 2-րդ մասերի առկայության դեպքում:
Իսկ 3-րդ մասը, որը լրացնում է մյուս երկուսին, ինքնուրույն հանդես գալ չի
կարող և իմաստ է ստանում 1-ին և 2-րդ մասերի ծագման պահից (դրա հետ
միաժամանակ, կամ՝ դրանից հետո, բայց ոչ երբեք՝ դրանցից առաջ, կամ՝
ինքնուրույն):
Ինչ վերաբերում է նախադասության մեջ օգտագործված բառերի
նշանակությանը, ապա Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտնում կանգ

առնել միայն «փոխհատուցել» բայի և «գրավի առարկայի արժեք»
բառակապակցության վրա:
«Փոխհատուցել» բայը նշանակում է՝ որևէ բանի համար ծախսված
գումարի կամ նյութական վնասի դիմաց հատուցել, կատարված ծախսը
ծածկել, որևէ մեկի լավության տակից դուրս գալ, մեկի արարքի փոխարեն
հատուցել, մեկի արարքին պատասխանել նույնպիսի արարքով, հատուցել,
վարձատրել:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ քննարկվող հոդվածի
տեքստում առկա՝ «գույքի պահպանման», «փոխանցման» հետ կապված
ծախսեր, «կառավարչի վարձատրություն» հասկացությունների առումով
կիրառելի են բայի համապատասխանաբար՝ «կատարված ծախսը ծածկել»,
«հատուցել» և «վարձատրել» իմաստները:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ գույքի պահպանման ծախսը
ծածկելու համար առնվազն անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ ծախսն արդեն իսկ
կատարված լինի, իսկ փոխհատուցում տրամադրելու պարտավորություն
ունեցող սուբյեկտը՝ պատկերացում ունենա հատուցման ենթակա գումարի
չափի մասին:
Իր հերթին, գույքի փոխանցման դիմաց հատուցումը (անշարժ գույքի
պարագայում՝ պետական գրացման համար անհրաժեշտ ծախսերը), որպես
կանոն, կատարվում է փոխանցմանը զուգընթաց: Ինչ վերաբերում է
վարձատրությանը՝ անհնար է այն իրականացնել, առանց դրա ստույգ չափի
մասին տեղեկություն ունենալու: Այս առումով, էական նշանակություն է
ստանում «գրավի առարկայի արժեք» բառակապակցությունը: Վերջինս
դիտարկելով հոդվածի 9-րդ մասի ամբողջ տեքստի շրջանակներում,
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ՝ հոդվածի կիրառման սահմաններում,
այն միանշանակորեն հավասարեցվում է գույքի «մեկնարկային գին»
հասկացությանը:
բ. Տրամաբանական մեկնաբանում.
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ տրամաբանական
մեկնաբանման միջոցով, առաջին հերթին բացահայտվում է իրավական նորմի
ներքին
(տրամաբանական)
համակարգը,
հեռացվում
հնարավոր
տրամաբանական հակասությունները, երբ դատողություններից մեկը
բացառում է մյուսի գոյությունը, այնուհետ՝ վերլուծվում և պարզաբանվում
հնարավոր այլակերպություններն ու փոխաբերական իմաստ արտահայտող
հասկացություները՝ դրանք իրավական նորմի կարգավորման իմաստին
համապատասխանեցնելով: Տրամաբանական մեկնաբանումը սերտորեն
կապված է քերականական մեկնաբանության հետ, սակայն այս պարագայում,
վերլուծության
են
ենթարկվում
ոչ
թե
առանձին
բառերն
ու
նախադասությունները, այլ դրանցով նկատի առնված հասկացությունները:
Տրամաբանական մեկնաբանման արդյունքում, Գերագույն դատարանն
արձանագրում է, որ օրենսդիրը դիտարկվող հոդվածի մասում որոշակի
երաշխիքներ է սահմանել պարտատերերի համար, ինչպես նաև ամրագրել է
կառավարչի՝ վարձատրություն և փոխանցման ենթակա գույքի վերաբերյալ
պահպանման և փոխանցման ծախսերի հատուցում ստանալու իրավունքը:
Ընդ որում, նախատեսված կարգավորումից կարող են օգտվել միայն ու միայն
այն պարտատերերը, ովքեր հանդիսանում են ապահովված պահանջատերեր

և նրանց պահանջներն ընդգրկված են պարտատերերի ցանկում: Մյուս
պայմանը մեկնարկային գինն է: Ակնհայտ է, որ մեկնարկային գնի մասին
կարելի խոսել միայն աճուրդ հայտարարելուց հետո: Հետևաբար,
իրավանորմի կարգավորման ներքո գտնվող ապահովված իրավունք ունեցող
պարտատիրոջն ընձեռված իրավունքի իրացման համար հաջորդ պայմանն
աճուրդի հայտարարումն ու մեկնարկային գին սահմանելն է: Դրան
հաջորդում է մեկնարկային գնի և ապահովված պարտատիրոջ պահանջի
հարաբերակցության պարզումը: Ընդ որում, պարտատերն օգտվում է հոդվածի
կարգավորումից, եթե նրա պահանջը հավասար է կամ գերազանցում է
աճուրդի մեկնարկային գնին: Սրանք այն պայմանների ամբողջական
համակցությունն է, որն ապահովված պարտատիրոջը հնարավորություն է
տալիս ապահովված իրավունքի առարկայի նկատմամբ սեփականության
իրավունք ստանալ՝ իր կամ իր կողմից նշված անձի համար: Հոդվածի մասի
մյուս կարգավորումը վերաբերում է գրավի առարկայի նկատմամբ
սեփականության
իրավունք
ձեռք
բերելու
ցանկություն
հայտնած
պարտատիրոջ համար որոշակի պարտավորությունների սահմանմանը:
Պարտատերը պետք է կրի գույքի պահպանման և փոխանցման, ինչպես նաև
կառավարչի՝ փոխանցման ենթակա գույքի արժեքի 5 տոկոսի չափով
վարձատրելու պարտավորությունը: Այս առումով, Գերագույն դատարանն
անհրաժեշտ է գտնում պարզաբանել նաև կառավարչի դերը սնանկության
վարույթի շրջանակներում:
Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ կառավարիչ կարող է
նշանակվել պետական լիազոր մարմնի կողմից կառավարության սահմանած
կարգով` որպես սնանկության կառավարիչ որակավորված և դատարանում
հաշվառված այն ֆիզիկական անձը, որը Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հաշվառված է որպես
անհատ ձեռնարկատերֈ
Oրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ կառավարչի
որակավորում պետական լիազոր մարմնի կողմից կարող է ստանալ 65
տարին չլրացած այն ֆիզիկական անձը, բացառությամբ նույն օրենքի 40-րդ
հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքի, որն ունի բարձրագույն կրթություն
և դիմելու օրվան նախորդած վերջին հինգ տարվա ընթացքում առնվազն երեք
տարի
վարել
է
որևէ
կազմակերպության
ֆինանսատնտեսական
գործունեության կազմակերպման կամ ղեկավարման հետ կապված
պաշտոններ, կամ անցել է համապատասխան ստաժավորում:
Oրենքի 38-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ նույն օրենքով
սահմանված լիազորություններն իրականացնելիս կառավարիչը գործում է
պարտապանի անունից և իր պատասխանատվությամբ:
Այսինքն, սնանկության գործով կառավարիչը կազմակերպությունների
ֆինանսատնտեսական գործունեության կազմակերպման կամ ղեկավարման
բնագավառում հատուկ գիտելիքներ ունեցող անձն է, ով ներգրավվում է
սնանկության վարույթին այն պատճառով, որ պարտապանն ի վիճակի չէ կամ
ի վիճակի չի եղել պատշաճ կարգով իրականացնել իր ֆինանսատնտեսական
գործունեությունը: Հետևաբար, կառավարիչը դատարանի կողմից նշանակված
վարձու աշխատող է, ով իր գործունեությունն իրականացնում է Oրենքով իրեն
վերապահված լիազորությունների շրջանակներում, պարտապանի անունից և
իր պատասխանատվությամբ: Որպես վարձու աշխատող, կառավարիչն

իրավաչափորեն պետք է ակնկալի համապատասխան վարձատրություն իր
կատարած աշխատանքի դիմաց: Օրենսդիրն այդ հարցը նույնպես
կարգավորել է: Մասնավորապես, Օրենքի 41-րդ հոդվածի համաձայն.
«1. Կառավարչի վարձատրությունը կատարվում է պարտապանի
դրամական միջոցներից, պարտապանի, երրորդ անձանց գույքի վաճառքից
(օտարումից) կամ ակտիվների (այդ թվում` դեբիտորական պարտքերի)
հավաքագրումից գոյացած միջոցներից՝ չներառելով իրացումից ստացված
անուղղակի հարկերի գումարը:
2. Պարտապանի ֆինանսական առողջացման դեպքում կառավարչի
վարձատրության չափը սահմանվում է ֆինանսական առողջացման ծրագրի
իրականացման ընթացքում պարտատերերի պահանջների բավարարման
չափի առնվազն 5 տոկոսի չափով: Իսկ ֆինանսական առողջացման ծրագիրը
հաջողությամբ ավարտելու և պարտապանի առողջացման դեպքում
կառավարչին վճարվում է պարգևավճար՝ ֆինանսական առողջացման
ծրագրով նախատեսված կարգով:
3. Կառավարչի վարձատրությունը սահմանվում է դատարանի որոշմամբ,
պարտատերերի
պահանջների
բավարարման
չափի
հետևյալ
տոկոսադրույքներով`
1) մինչև 25 000 000 ՀՀ դրամ` 10 տոկոս.
2) 25 000 000 - 50 000 000 ՀՀ դրամ` 2 500 000 ՀՀ դրամին գումարած 25 000
000 դրամը գերազանցող գումարի 8 տոկոսը.
3) 50 000 000 – 75 000 000 ՀՀ դրամ` 4 500 000 ՀՀ դրամին գումարած 50 000
000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի 7 տոկոսը.
4) 75 000 000 - 100 000 000 ՀՀ դրամ` 6 250 000 ՀՀ դրամին գումարած 75 000
000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի 6 տոկոսը.
5) 100 000 000 – 500 000 000 ՀՀ դրամ` 7 750 000 ՀՀ դրամին գումարած 100
000 000 դրամը գերազանցող գումարի 4 տոկոսը.
6) 500 000 000 ՀՀ դրամից ավելին` 23 750 000 ՀՀ դրամին գումարած 500
000 000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի 3 տոկոսը:
4. Սույն օրենքի 43-րդ հոդվածով սահմանված կարգով վաղաժամկետ
ազատված կառավարչի աշխատած ժամանակաշրջանին համապատասխան
վարձատրության տրամադրման և վարձատրության չափին վերաբերող
հարցերը որոշում է դատարանը` աշխատաժամանակին և կատարած
աշխատանքին
համապատասխան`
աշխատանքային
օրենսդրության
սկզբունքներից ելնելովֈ
5. Եթե պարտապանը չունի գույք, կամ նրա գույքի արժեքը պակաս է
նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից, ապա սնանկության գործի
ավարտից հետո` մեկամսյա ժամկետում, կառավարչին վճարվում է
փոխհատուցում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական
բյուջեից` նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկի չափով:»:
Oրենքի 93-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանել է, որ պարտապանի
պարտավորությունների դիմաց գրավադրված գույքի իրացումից ստացված
միջոցներից արտահերթ վճարվում են գույքի պահպանման և փոխանցման
հետ կապված ծախսերը, ինչպես նաև կառավարչի վարձատրությունը:
Աներկբա է, որ օրենսդիրը՝ կառավարչի վարձատրությունն ու գույքի
պահպանման և փոխանցման հետ կապված ծախսերը դիտարկում է միևնույն
հարթության վրա և դրանց դիմած վճարման անհրաժեշտությունը համարում

արտահերթ: Միևնույն ժամանակ, գրավադրված գույքի առումով օրենդիրը
վճարումներ կատարելու հանգամանքը ոչ թե սահմանել է որպես գույքն
իրացնելու նախապայման, այլ ամրագրել, որ դրանք պետք է հատուցվեն
գույքն իրացվելուց հետո: Իր հերթին, գրավադրված գույքի վրա բռնագանձում
տարածելը հետապնդում է մեկ նպատակ՝ բավարարել պարտատիրոջ
պահանջները, իսկ որպես հետևանք նախատեսվում է գրավի առարկայի
սեփականատիրոջ փոփոխություն, քանի որ գրավի առարկան կամ իրացվում
է աճուրդում՝ օրենքով սահմանված կարգով, և նրա տիտղոսակիրը դառնում է
այն երրորդ անձը, ով համաձայնվել է առավելագույն գինը վճարել, կամ
սեփականատեր է հանդես գալիս հենց ինքը՝ պարտատերը, ով
օրենսդրությամբ
նախատեսված
պայմանների
առկայությամբ
պայմանավորված պահանջել է պարտքի դիմաց իրեն հանձնել գրավի
առարկան, դրանով իսկ մարված համարելով պարտապանի իր նկատմամբ
ունեցած պարտքը կամ դրա մի մասը: Ընդ որում, գրավադրված գույքն ի
սեփականություն ընդունելը նույնպես հանդիսանում է գրավադրված գույքի
իրացման եղանակ: Հետևաբար, տրամաբանական է, որ կառավարչի
վարձատրությունը պետք է կատարվի գույքն իրացնելուց (քննարկվող
պարագայում՝ ապահովված պարտատիրոջ կողմից գրավի առարկան իր կամ
իր կողմից նշված անձի ի սեփականություն հանձնելուց) հետո:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ կառավարչին գույքի
իրացումից հետո վարձատրելու արդեն իսկ նշված կարգից միակ
բացառությունը սահմանված է Օրենքի 89-րդ հոդվածում, որի 6-րդ մասի
համաձայն՝ երկրորդ և յուրաքանչյուր հերթական աճուրդից հետո գույքը
(ներառյալ՝ դեբիտորական պարտքերը, վճարային պահանջի իրավունք
վկայող արժեթղթերը և այլ պահանջի իրավունքները) չիրացվելու դեպքում
տվյալ
պահի
դրությամբ
բավարարում
չստացած`
պահանջների
բավարարման առաջիկա հերթում ընդգրկված պարտատերերն իրավունք
ունեն պահանջելու կառավարչից` չկայացած աճուրդի մեկնարկային գնով
գույքը հանձնել իրենց, որպես տվյալ խմբի բոլոր պարտատերերի ընդհանուր
բաժնային սեփականություն, ըստ իրենց գրանցված պահանջներին
համամասնական բաժինների, պայմանով, որ պարտատերերը նախքան
գնման գործարքի կնքումն անվճարունակության հաշվին կվճարեն իրացումից
ծագող անուղղակի հարկերը, տվյալ գույքի պահպանության, իրավունքի
ճանաչման (գրանցման), գնահատման ու իրացման համար կատարված
ծախսերը, կառավարչի հավելյալ վարձատրությունը մեկ տոկոսի չափով և
գույքի մեկնարկային գնի ու այդ պարտատիրոջ մասով գրանցված
պահանջների գումարի տարբերությունը, եթե այն առկա էֈ
Ինչպես բխում է հոդվածի կարգավորումից, պահանջատերերն իրավունք
են ստանում աճուրդում դրված գույքի նկատմամբ ձեռք բերել բաժնային
սեփականության իրավունք՝ առանց դատարան դիմելու, կառավարչի հետ
գույքը գնելու գործարք կնքելու եղանակով և, որպես գնորդ, պարտավորվում
են նախքան պայմանագրի կնքումն անվճարունակության հաշվին փոխանցել
հետևյալ ծախսերի գծով գումարները՝
1. իրացումից ծագող անուղղակի հարկերը,
2. տվյալ գույքի պահպանության, իրավունքի ճանաչման (գրանցման),
գնահատման ու իրացման համար կատարված ծախսերը,
3. կառավարչի հավելյալ վարձատրությունը՝ մեկ տոկոսի չափով,

4. գույքի մեկնարկային գնի ու համապատասխան պարտատիրոջ մասով
գրանցված պահանջների գումարի տարբերությունը, եթե այն առկա էֈ
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ նշված ծախսերը նախօրոք
կատարելու
(անվճարունակության
հաշվին
փոխանցելու)
պարտականությունն օրենսդիրը համարել է նախապայման՝ աճուրդում
գտնվող գույքը փոխանցելու վերաբերյալ պահանջատերերի և կառավարչի
միջև գործարք կնքելու համար:
Ինչ վերաբերում է ապահովված պարտատիրոջ համար սահմանված
կարգավորմանը, ապա Օրենքը ոչ միայն չի նախատեսել որևէ գործարք
կնքելու անհրաժեշտությունը (ինչի հետ կապված էլ բացակայում են գույքի
իրացման գծով անուղղակի հարկերը), այլ նաև որևէ պարտավորություն չի
սահմանել գույքի մեկնարկային գնի ու համապատասխան պարտատիրոջ
մասով գրանցված պահանջների գումարի տարբերությունը վճարելու
առումով: Վերջինս նույնպես արդարացված է, քանի որ գույքի մեկնարկային
արժեքն ապահովված պահանջից ավել լինելու դեպքում ապահովված
պահանջատերը չի կարող պահանջել այդ գույքը հանձնել իրեն կամ իր կողմից
նշված երրորդ անձին:
գ. Համակարգային մեկնաբանում.
Համակարգային
մեկնաբանումն
իրավական
նորմի
իմաստի
բացահայտումն է վերջինիս այլ իրավական նորմերի հետ համեմատելու
միջոցով, որի արդյունքում վեր են հանվում դրանց կապերը ու կոնկրետ տեղը՝
նորմատիվ ակտում, իրավունքի ճյուղում կամ համակարգում: Այս
կապակցությամբ Գերագույն դատարանն արձանագրում է.
Օրենքի 56-րդ հոդվածի համաձայն. «1. Ապահովված են համարվում
ապահովված իրավունքով ծանրաբեռնված պահանջները: Ապահովված
պարտատերեր են համարվում ապահովված իրավունք ունեցող անձինք` այդ
պահանջների մասով:
2. Ապահովված իրավունքի առարկան իրացնելու մասին դիմումը
բավարարելու վերաբերյալ դատարանի որոշմամբ ապահովված պարտատերը
չի ընդգրկվում սնանկության գործով պարտատերերի ցանկում, և նրա
ապահովված
պահանջները
բավարարվում
են
բացառապես
այդ
պարտավորության համար ապահովված իրավունքի առարկայի իրացման
հաշվին: Այդ դեպքում ապահովված պարտատերը, անկախ ապահովված
պահանջների բավարարման չափից, տվյալ պարտավորության մասով
հետագայում չի կարող որևէ պահանջ ներկայացնել պարտապանի այլ գույքի
նկատմամբ:
3. Երաշխիքով կամ երաշխավորությամբ ապահովված պարտատիրոջ
պահանջները, այդ թվում` ապահովված պարտավորությունները չկատարելու
կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պայմանագրով սահմանված
տուժանքները, տուգանքները և վճարման ենթակա տոկոսները կարող են
բավարարվել երաշխիք կամ երաշխավորություն տված անձի միջոցների
հաշվին: Երաշխիք կամ երաշխավորություն տված անձի միջոցները բավարար
չլինելու կամ երաշխիք կամ երաշխավորություն տված անձին պահանջ
չներկայացնելու դեպքում ապահովված պարտատերը սույն օրենքի 59-րդ
հոդվածով սահմանված կարգով ընդգրկվում է սնանկության գործով
պարտատերերի ցանկում և իր պահանջների բավարարումն ստանում է սույն

հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված կարգով: Ընդ որում, երաշխիքով կամ
երաշխավորությամբ ապահովված պարտավորությունների չկատարման կամ
ոչ պատշաճ կատարման համար պարտապանի սնանկության գործընթացում
հաշվարկված` պայմանագրով սահմանված տուժանքների, տուգանքների և
վճարման ենթակա տոկոսների գումարները չեն կարող պահանջվել
պարտապանից:
4. Եթե ապահովված պարտատերն ընդգրկվում է սնանկության գործով
պարտատերերի ցանկում, ապա նա իր ապահովված պահանջների
բավարարումը ստանում է սույն հոդվածի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 9-րդ մասերով
սահմանված կարգով:
5. Պարտատերերի ցանկում ընդգրկված ապահովված պարտատերը
կարող է պահանջել` ապահովված պարտավորությունը առաջնահերթ
կերպով բավարարել ապահովված իրավունքի առարկայի վաճառքից
ստացված միջոցների հաշվին:
6. Պարտատերերի ցանկում ընդգրկված ապահովված պարտատերը չի
կարող մասնակցել պարտապանին պատկանող իր համապատասխան
պարտավորության համար չապահովված իրավունքի առարկայի իրացումից
ստացված միջոցների բաշխմանը մինչև ապահովված իրավունքի առարկայի
իրացումը, քանի դեռ ապահովված իրավունքի առարկայի արժեքն ավելի կամ
հավասար է ապահովված պարտատիրոջ պահանջին, բացառությամբ
դատարանի որոշմամբ համարժեք պաշտպանություն տրամադրելու դեպքերի:
Եթե ապահովված իրավունքի առարկայի արժեքը (մեկնարկային գինը)
հրապարակային սակարկություններով իրացման ընթացքում կամ գույքի
կորստի (ոչնչացման, հափշտակության) կամ վնասելու արդյունքում նվազում
է ապահովված պահանջի չափից, ապա ապահովված պարտատերը ձեռք է
բերում քվեարկության ձայնի իրավունք` ապահովված իրավունքի առարկայի
արժեքի նվազած չափով:
7. Եթե ապահովված իրավունքի առարկայի իրացումից ստացված
միջոցները բավարար չեն պարտատերերի ցանկում ընդգրկված ապահովված
պարտատիրոջ պահանջներն ամբողջովին մարելու համար, ինչպես նաև
երաշխիքով (երաշխավորությամբ) ապահովված պահանջների չբավարարված
(այդ
թվում`
երաշխիք
կամ
երաշխավորություն
տված
անձից
պարտավորության կատարում չպահանջելու հետևանքով չբավարարված)
մասը (բացառությամբ այդ պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ
պատշաճ կատարման համար պարտապանի սնանկության գործընթացում
հաշվարկված` պայմանագրով սահմանված տուժանքների, տուգանքների և
վճարման ենթակա տոկոսների գումարների) համարվում է չապահովված
պահանջ, իսկ պարտատերը` չապահովված պարտատեր` չապահովված
պահանջի չափով:
8. Եթե ապահովված իրավունքի առարկայի իրացումից ստացված
միջոցները գերազանցում են համապատասխան ապահովված պահանջի
գումարը, ապա գերազանցող գումարի մասով այդ միջոցների նկատմամբ
տարածվում է մորատորիում, և այդ միջոցները բաշխվում են սույն օրենքով
սահմանված հերթականությամբ, իսկ եթե ապահովված իրավունքի առարկան
այլ անձի սեփականություն է` փոխանցվում են այդ անձին:
9. Եթե ապահովված իրավունքի առարկայի մեկնարկային գինը
հավասար է ապահովված պարտատիրոջ պահանջի գումարին կամ ցածր է

դրանից, ապա պարտատերերի ցանկում ընդգրկված պարտատերն իրավունք
ունի իր պահանջի կամ դրա մասի չափով դատարանի որոշմամբ որպես
սեփականություն իր կամ իր նշած անձի օգտին ստանալու գրավի առարկան`
փոխհատուցելով այդ գույքի պահպանման և փոխանցման հետ կապված
ծախսերը, ինչպես նաև կառավարչի վարձատրությունը` գրավի առարկայի
արժեքի 5 տոկոսի չափով: Այդ դեպքում տվյալ պարտատիրոջ պահանջի չափը
չի նվազեցվում գույքի պահպանման և փոխանցման ծախսերի և կառավարչի
վարձատրության համար վճարված գումարի չափով:
10.
Եթե
պարտատերերի
ցանկում
ընդգրկված
ապահովված
պարտատիրոջ պահանջն ապահովված է երրորդ անձի գույքով, ապա այդ
անձն
իրավունք
ունի
դադարեցնելու
իր
գույքով
պահանջի
ապահովումը` սնանկության հատուկ հաշվին որպես դեպոզիտ փոխանցելով`
1) գույքի առաջիկա իրացման համար գնահատված կամ մեկնարկային
գինը
հիմնական
ապահովված
պարտավորության
արժեքի
չափը
գերազանցելու դեպքում` ապահովված պահանջի, գույքի պահպանման և
փոխանցման հետ կապված ծախսերը.
2) գույքի առաջիկա իրացման համար գնահատված կամ մեկնարկային
գինը հիմնական ապահովված պարտավորության արժեքի չափից պակաս
լինելու դեպքում` վերջին չկայացած աճուրդի մեկնարկային գնի չափով:
11. Երրորդ անձ գրավատուի, երաշխավորի կամ երաշխիք տվող անձի`
պարտապանի նկատմամբ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահանջ
ձեռք բերելու դեպքում այդ պահանջը ենթակա է բավարարման` որպես սույն
օրենքի 95-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով նախատեսված պահանջ:»:
Գերագույն
դատարանն
արձանագրում
է,
որ
հոդվածի
կարգավորումներով ապահովված պարտատիրոջ համար սահմանվել է
հատուկ (արտոնյալ) կարգավիճակ՝ ապահովված իրավունքի առարկայի
մասով: Ապահովված պարտատերը, անկախ այն հանգամանքից ընդգրկված է
պարտատերերի ցուցակում, թե համապատասխան դիմում ներկայացրած
լինելու փաստով պայմանավորված՝ ոչ, օգտվում է ապահովված իրավունքի
առարկայի իրացումից ստացված միջոցներից իր պահանջը բավարարելու
արտահերթ իրավունքից: Ընդ որում, կախված իրացված առարկայի արժեքի և
առկա պահանջի հարաբերակցությունից, օրենսդիրը նախատեսել է տարբեր
իրավական հետևանքներ: Սակայն, աներկբա է, որ հոդվածի որևէ մասով
ապահովված
պարտատիրոջ
համար
որևէ
պարտավորություն
(բացառությամբ՝ 9-րդ մասում նախատեսված) սահմանված չէ:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ քննարկվող հոդվածն
ընդգրկված է Օրենքի 7-րդ գլխում (Պարտատերերի պահանջները): Վերջինս
կազմված է 50-59-րդ հոդվածներից, որոնք ուղղված են սնանկության
վարույթին ներգրավված պարտատերերի պահանջների բավարարման
սառեցման (մորատորիում), ապահովված իրավունքի առարկայի իրացման,
մորատորիումի ընթացքում որոշակի գործողությունների թույլատրման,
համարժեք պաշտպանության, պահանջների հաշվառման և հաշվարկման,
ապահովված և չապահովված պահանջների հասկացության, դրանց
հաշվառման, հաստատման և ապահովված պահանջների բավարարման
հարաբերությունների կարգավորմանը: Ընդ որում, օրենսդիրն այս գլխում
առանցքային է համարել ապահովված պահանջների բավարարումը, իսկ

չապահովված պահանջների բավարարման հարցը կարգավորել է այլ՝ 95-րդ
հոդվածում:
Օրենքի 51-րդ հոդվածի համաձայն. «1. Այն պարտատերը, որը
պարտապանի նկատմամբ ունի ապահովված իրավունքներ, և նրանց միջև
օրենքով սահմանված կարգով կնքված պայմանագրով առկա են այդ
իրավունքների արտադատական իրականացման պայմաններ, կարող է մինչև
պարտատերերի պահանջների ցուցակը դատարանի կողմից հաստատվելը
դիմում ներկայացնել դատարան՝ պահանջի չափը հաստատելու և
ապահովված իրավունքների առարկայի արտադատական կամ սույն օրենքով
նախատեսված կարգով իրացում թույլատրելու խնդրանքով:
2. Ապահովված պարտատիրոջ դիմումը և կից փաստաթղթերը
ներկայացվում են սույն օրենքի 59-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված
կարգովֈ»:
Օրենքի 52-րդ հոդվածի համաձայն. «1. Դատարանը, ստանալով
ապահովված
պարտատիրոջ
դիմումը,
դիմումի
օրինակը
երկու
աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնում է պարտապանին և
կառավարչինֈ Պարտապանը և կառավարիչը պարտավոր են դիմումի
օրինակը ստանալուց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, դիմումի
կապակցությամբ գրավոր դիրքորոշում հայտնել:
2. Եթե պարտապանը կամ կառավարիչը սահմանված ժամկետում
դիրքորոշում չեն ներկայացնում կամ ներկայացված դիրքորոշմամբ չեն
առարկում դիմումին, ապա դատարանը դիմումը ստանալուց հետո՝ 11-րդ օրը,
կայացնում է որոշում ապահովված պարտատիրոջ պահանջի չափը
հաստատելու և ապահովված իրավունքների առարկայի իրացում
թույլատրելու մասին:
3. Եթե պարտապանը կամ կառավարիչը դատարան ներկայացված
դիրքորոշմամբ առարկում է դիմումին, ապա դատարանը առարկությունը
ստանալուց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում, դատական նիստ է հրավիրում,
որի մասին պատշաճ կարգով ծանուցվում են դիմողը, պարտապանը և
կառավարիչը: Առարկությունների քննարկման արդյունքում դատարանը
որոշում է պահանջի օրինականությունը, չափը, առաջնահերթությունը և
ապահովվածությունը:
4.
Եթե
պարտապանի
կամ
կառավարչի
առարկությունը
պայմանավորված է ապահովված իրավունքի առարկայի՝ պարտապանի
ֆինանսական առողջացման ծրագրում օգտագործելու անհրաժեշտությամբ,
ապա առարկությանը կից պետք է ներկայացվեն ֆինանսական առողջացման
ծրագիրը և ապահովված պարտատիրոջը համարժեք պաշտպանություն
տրամադրելու մասին հայտարարությունը:
5. Ապահովված պարտատիրոջ՝ ապահովված իրավունքի առարկայի
արտադատական իրացման մասին դիմումը կարող է դատարանը մերժել, եթե՝
1) պարզվում է, որ ապահովված պարտատերը չունի արտադատական
կարգով գույքն իրացնելու իրավունք.
2) առանց ապահովված իրավունքի առարկայի օգտագործման
պարտապանի ֆինանսական առողջացման ծրագիրը չի կարող իրականացվել,
պայմանով, որ ապահովված պարտատիրոջը տրամադրվել է համարժեք
պաշտպանություն, որի վերաբերյալ կնքվել է պայմանագիրֈ

6. Ապահովված պարտատերն իրավունք ունի կրկին դիմելու
ապահովված իրավունքի առարկան իրացնելու մասին դիմումով, եթե գույքն
արտադատական կարգով իրացնելու մերժման հիմքերը վերացել ենֈ
Ապահովված պարտատիրոջ կրկին ներկայացված դիմումի քննարկումը և
լուծումը կատարվում են սույն հոդվածով սահմանված կարգով:
7. Արտադատական կարգով գույքն իրացնելու իրավունք չունեցող
ապահովված պարտատիրոջ կողմից դատական կարգով ապահովված
իրավունքի առարկայի վրա բռնագանձում տարածելու և իրացնելու մասին
դիմումը ներկայացվում և քննվում է սույն օրենքի 51-րդ և 52-րդ հոդվածներով
սահմանված կարգով, եթե այդ հոդվածների իրավակարգավորումները
կիրառելի են տվյալ դիմումի քննության համար՝ պահպանելով Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
քաղաքացիական
օրենսգրքի
համապատասխան իրավակարգավորումների պահանջները: Սույն մասի
հիմքով դատարանի վճռով ապահովված իրավունքի առարկայի վրա
բռնագանձում տարածելու դեպքում ապահովված իրավունքի առարկայի
իրացումը կատարվում է սնանկության գործի շրջանակներում՝ սույն օրենքով
սահմանված կարգով:»:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ վերը նշված, ինչպես նաև
Օրենքի 7-րդ գլխում ներառված որևէ կարգավորում հնարավորություն չի
տալիս ապահովված պարտատիրոջ պահանջները բավարարելու պահը նրա
կողմից որևէ հանդիպակաց պարտավորության կատարման փաստից
կախվածության մեջ դնելու վերաբերյալ եզրահանգում անելու համար: Դրան
հակառակ՝ հստակ կարելի է արձանագրել, որ չապահովված պարտատերերը
օբյեկտիվորեն
անհավասար
վիճակում
են
գտնվում
ապահովված
պարտատերերի նկատմամբ, քանի որ վերջիններս կարող են իրենց
պահանջները
բավարարել
սնանկության
գործընթացում
գտնվող
պարտապանի՝ գրավով ապահովված գույքի հաշվին՝ վերջինիս վաճառքից
գոյացած միջոցներից կամ հենց այդ գույքի նկատմամբ սեփականության
իրավունք ձեռք բերելու միջոցով:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է նաև, որ վերը նշված
կարգավորումներն ապահովված պարտատիրոջ ներկայացրած դիմումը
դատարանի կողմից մերժելու հիմքերի մեջ չի ներառել նրա կողմից որևէ, այդ
թվում՝ գումար վճարելու, պարտավորության նախապես չկատարումը:
Դիտարկելով սնանկության իրավահարաբերությունները կարգավորող
իրավունքի ճյուղի նորմերը, Գերագույն դատարանն արձանագրում է.
ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
գրավառուն իր պահանջի բավարարման նպատակով իրավունք ունի առանց
դատարան դիմելու գրավի առարկայի վրա բռնագանձում տարածելու և
իրացնելու այն, այդ թվում՝ գրավ դրված գույքը հիմնական պարտավորության
համապատասխան չափի դիմաց գրավառուին կամ գրավառուի նշած երրորդ
անձին ի սեփականություն հանձնելու, եթե`
1) դա նախատեսված է գրավի պայմանագրով, կամ`
2) առկա է գրավառուի և գրավատուի միջև կնքված գրավոր
համաձայնություն, իսկ եթե գրավի պայմանագիր կնքելու համար պահանջվել
է երրորդ անձի համաձայնություն կամ թույլտվություն, ապա նաև վերջինիս
գրավոր համաձայնությունը` առանց դատարանի վճռի գրավ դրված գույքի
իրացման մասին:

Նույն օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ գրավ դրված
գույքի` օրենքով սահմանված կարգով իրացման (վաճառքի) ընթացքում, եթե
աճուրդը չկայացած է համարվել աճուրդի ընթացքում որևէ մասնակցի կողմից
գույքի մեկնարկային գնի ավելացում չկատարվելու պատճառով, գրավառուն
յոթ օրվա ընթացքում իրավունք ունի պահանջել գրավ դրված գույքը գրավով
ապահովված պարտավորության և իրացման (վաճառքի) փաստացի ծախսերի
դիմաց հանձնել իրեն` վճարելով գրավ դրված գույքի իրացման (վաճառքի)
ծախսերը: Եթե գրավ դրված գույքի` տվյալ պահին ձևավորված գինն ավելի է
գրավով ապահովված պահանջի և գրավ դրված գույքի իրացման (վաճառքի)
ծախսերի հանրագումարից, ապա գրավառուն պարտավոր է գրավատուին
փոխհատուցել տարբերությունը, հակառակ դեպքում գրավառուն իրավունք
ունի պակաս գումարն ստանալ պարտապանի այլ գույքից, եթե պայմանագրով
այլ բան նախատեսված չէ:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ի տարբերություն
սնանկության վարույթի ընթացքում ապահովված իրավունքի առարկան իրեն
հանձնելու վերաբերյալ ապահովված պարտատիրոջ համար գործող
իրավակարգավորման, քաղաքացիական օրենսդրությունը գրավառուի՝
նմանաբնույթ ցանկության իրագործման դեպքում նախատեսել է միայն գրավ
դրված գույքի իրացման (վաճառքի) ծախսերը վճարելու պարտավորությունը:
Վերջինս, բնականաբար, կատարվում է գույքի իրացումը կազմակերպելուն
զուգընթաց: Սակայն, ամեն դեպքում, վճարված ծախսերը նույնպես
հաշվարկվում են գրավատուի պարտավորության մեջ և՝ կամ ներառվում են
գրավառուին փոխանցված գույքի արժեքում (գրավառուի պահանջի
հանրագումարը ընդգրկում է նաև այդ ծախսերը) կամ դրանց հատուցման
պարտավորությունը՝ վերջին հաշվով, դրվում է գրավատուի վրա (այն
դեպքում, երբ իրացված գույքի արժեքը փոքր է գրավառուի պահանջի և
հիշատակված ծախսերի արժեքից):
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ քաղաքացիական
օրենսդրությունը ևս որևէ հիշատակում չունի գրավով ապահովված
պարտավորության կատարման համար գրավի առարկան ի սեփականություն
ընդունելու պահանջի մերժման հիմքում գրավառուի՝ գումար վճարելու
պարտավորության նախապես չկատարումը դիտարկելու վերաբերյալ:
Հիմք ընդունելով վերոգրյալ իրավական վերլուծություններն ու դրանից
բխող եզրահանգումները, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ
«Սնանկության մասին» ԼՂՀ օրենքի 56-րդ հոդվածի 9-րդ մասը պետք է
դիտարկել երկու՝
1. ապահովված պարտատիրոջ համար ապահովված իրավունքի
առարկա հանդիսացող գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք
բերելու իրավունքի և
2. ապահովված պարտատիրոջ համար դրամային բավարարում
վճարելու պարտավորության սահմանման առումով:
Ընդ որում, ապահովված պարտատիրոջ համար նախատեսված
իրավունքը կարող է իրացվել հետևյալ պայմանների միաժամանակյա
առկայության դեպքում՝
1. ապահովված պարտատերն ընդգրկված է պարտատերերի ցանկում,
2. ապահովված իրավունքի առարկայի իրացման համար հայտարարված
է աճուրդ (կրկնաճուրդ) և սահմանված է դրա մեկնարկային գինը,

3. այդ մեկնարկային գինը հավասար է ապահովված պարտատիրոջ
պահանջի չափին կամ պակաս է դրանից:
Ինչ վերաբերում է գույքի պահպանման և փոխանցման հետ կապված
ծախսերի փոխհատուցմանը և կառավարչի վարձատրությանը, ապա
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ դրանք պարտատիրոջ համար
անառարկելիորեն ծագում են, միայն վերը նշված երեք պայմանների
առկայության պարագայում: Ընդ որում՝ օբյեկտիվ հնարավորության
առկայության դեպքում (երբ հստակ է գույքի պահպանման և փոխանցման
համար անհրաժեշտ գումարի ու կառավարչի վարձատրության՝ դատարանի
կողմից սահմանվելիք չափը) պարտատերը կարող է այդ պարտավորությունը
կատարել նաև նախօրոք՝ մինչև համապատասխան միջնորդությամբ
դատարան դիմելը: Ամեն դեպքում, դատարանի խնդիրն է հստակ սահմանել
կառավարիչի վարձատրության չափը՝ ապահովված պարտատիրոջը (կամ
նրա նշած անձին) փոխանցման ենթակա գույքի մասով, իսկ գույքի
պահպանման և փոխանցման հետ կապված ծախսերի մասով՝ արձանագրել
դրանք փոխհատուցելու պարտատիրոջ պարտականությունը: Սակայն, որևէ
կերպ չի կարելի սեփականության իրավունքի ծագման հնարավորությունը
կախվածության մեջ դնել վերը նշված ծախսերը փոխհատուցելու (հատուցելու
կամ վճարելու) պարտավորության կատարված լինել-չլինելու փաստից:
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ աճուրդի դրված և ապահովված
պահանջատիրոջը փոխանցման ենթակա գույքի արժեքից կառավարչի
վարձատրության սահմանման իրավասությունը դրված է սնանկության
վարույթն իրականացնող դատարանի վրա, իսկ այդ, ինչպես նաև գույքի
պահպանման և փոխանցման ծախսերը փոխհատուցելու (հատուցելու կամ
վճարելու) պարտավորությունը կրում է ապահովված պահանջատերը՝ իրեն
կամ իր նշած երրորդ անձին փոխանցված գույքի նկատմամբ սեփականության
իրավունքը ձեռք բերելու պահից:
Անդրադառնալով արդեն իսկ հայտարարված աճուրդի պայմաններում
ապահովված պարտատիրոջ միջնորդությունը քննարկելու իրավասությանը,
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ իրավական նմանաբնույթ որևէ
սահմանափակում Առաջին ատյանի դատարանը չունի: Ավելին Օրենքի 89-րդ
հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ պարբերության համաձայն՝ կառավարչի
միջնորդությամբ, դատարանի որոշմամբ ընդհատվում է հրապարակային
սակարկություններով գույքի իրացումը, եթե տեղի է ունեցել վաճառվող գույքի
կազմի (նախորդ աճուրդների նկատմամբ), ինչպես նաև շուկայական գների
կտրուկ փոփոխություն:
Գերագույն դատարանն ամրագրում է, որ հայտարարված աճուրդի ներքո
գտնվող
գույքի
նկատմամբ
ապահովված
պարտատիրոջ
կողմից
սեփականության իրավունք ձեռք բերելու պահից պետք է արձանագրել
վաճառվող գույքի կազմի փոփոխություն, ինչն իր հերթին հիմք է սնանկության
կառավարչի համար դիմել դատարան՝ աճուրդն ընդհատելու մասին որոշում
կայացնելու համար: Ընդ որում, աճուրդն ընդհատելու հարցը չի կարող
քննարկվել ապահովված պարտատիրոջ՝ աճուրդի ներքո գտնվող գույքն ի
սեփականություն իրեն կամ իր նշած անձին հանձնելու վերաբերյալ
միջնորդության քննության շրջանակներում, այն պարզ պատճառով, որ
աճուրդի
ընդհատման
վերաբերյալ
միջնորդություն
պարտատերը
ներկայացնել չի կարող:

5. Սույն որոշմամբ արտահայտված իրավական վերլուծությունների և
եզրահանգումների կիրառումը սույն գործի փաստական հանգամանքների
նկատմամբ.
Առաջին ատյանի դատարանի 2017 թվականի սեպտեմբերի 27-ի վճռով
«Պոլիգրաֆ» ՓԲ ընկերությունը ճանաչվել է սնանկ: Առաջին ատյանի
դատարանի 2017 թվականի դեկտեմբերի 4-ի որոշմամբ հաստատվել է
պահանջատերերի վերջնական ցուցակն ըստ առաջնահերթության և
ապահովվածության՝ 2017 թվականի դեկտեմբերի 04-ի դրությամբ, որում
ընդգրկվել է նաև «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության 187.638,05 ԱՍՆ դոլար
ապահովված և 993.952,3 ՀՀ դրամ չապահովված պահանջները:
2019 թվականի հունիսի 28-ին «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության, ի դեմս
«Ստեփանակերտ» մասնաճյուղի կառավարիչ Աշոտ Հովհաննիսյանի, և
Ընկերության, ի դեմս տնօրեն Դավիթ Խաչատրյանի, միջև կնքվել է
պահանջները զիջելու մասին պայմանագիր, համաձայն որի՝ «Հայբիզնեսբանկ»
ՓԲ ընկերությունը Ընկերությանն է փոխանցում, իսկ վերջինս ընդունում է
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության և «Պոլիգրաֆ» ՓԲ ընկերության միջև
28.09.2011թ. կնքված թիվ V11-022551 վարկային պայմանագրի հիման վրա
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությանը պատկանող 187.638,5 ԱՄՆ դոլարին
համարժեք ՀՀ դրամ անվանական արժեքով պահանջը, թիվ G11-021634
անշարժ գույքի գրավի պայմանագրից բխող «Պոլիգրաֆ» ՓԲ ընկերության
անվամբ որպես սեփականություն գրանցված «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Վ.Մամիկոնյան փողոց, 21/1
տպարան» հասցեում գտնվող 1330.09քմ մակերեսով տպարանի, 11.02քմ
մակերեսով պահակատան, 9.0քմ մակերեսով զուգարանի, 29.87քմ մակերեսով
սանհանգույցի, 123.4քմ մակերեսով պահեստի, 145.58քմ մակերեսով
ավտոտնակի, 5.8քմ մակերեսով աղբանոցի և 0.1927հա հողամասի գրավի
իրավունքները, ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի
24.07.2015թ. ԸԻԴ/2236/02/14 քաղաքացիական գործով օրինական ուժի մեջ
մտած վճռի հիման վրա հօգուտ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության գանձման
ենթակա 993.952,3 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով չապահովված պահանջը:
Նույն պայմանագրի 3.1 կետի համաձայն պայմանագրի ստորագրման պահին
պահանջի գինը կազմում է ընդհանուր 62.051.600 ՀՀ դրամ:
Կառավարչի կողմից «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, քաղաք
Ստեփանակերտ, Վ.Մամիկոնյան փողոց, 21/1 տպարան» հասցեում գտնվող
գույքի մասով հայտարարվել է դասական եղանակով կրկնաճուրդ – վաճառք,
որի վերաբերյալ հայտարարությունը 2019 թվականի հունիսի 08-ին
հրապարակվել է «Ազատ Արցախ» հանրապետական թերթում: Որպես
աճուրդի մեկնարկային գին նշված է 80.543.744 ՀՀ դրամը, աճուրդի
անցկացման օրը՝ 2019 թվականի հուլիսի 02-ը, ժամը 15:00-ն:
2019 թվականի հուլիսի 01-ին Ընկերությունը միջնորդություն է
ներկայացրել Առաջին ատյանի դատարան՝ «Հայբիզնեսբանկ» փակ
բաժնետիրական
ընկերությանն
իրավահաջորդով
փոխարինելու,
ապահովված պահանջի դիմաց գրավադրված գույքն ապահովված
պարտատիրոջը՝ իրեն, հանձնելու և սնանկության գործով կառավարչի
վարձատրությունը սահմանելու խնդրանքով:

Գերագույն դատարանը՝ վերը նշված իրավական վերլուծության
համատեքստում արձանագրելով, որ.
1. Ընկերությունը հանդիսանում է ապահովված պարտատեր,
2. ապահովված իրավունքի առարկայի վերաբերյալ կառավարչի կողմից
հայտատարվել է աճուրդ և սահմանվել մեկնարկային գին,
3. սահմանված մեկնարկային գինը պակաս է ապահովված
պարտատիրոջ պահանջի գումարից,
եզրահանգում է, որ Ընկերության ներկայացրած միջնորդությունը
ենթակա էր բավարարման, իսկ գրավի առարկայի պահպանման և
փոխանցման ծախսերի փոխհատուցման ու կառավարչի վարձատրության
(որը պետք է սահմանի դատարանը) վճարման պարտավորությունը պետք է
կրի Ընկերությունը: Հետևաբար՝ Առաջին ատյանի դատարանի եզրահանգումը
միանգամայն հիմնավորված է և իրավաչափ:
Ինչ վերաբերում է Վերաքննիչ դատարանի դիրքորոշմանը, ապա
Գերագույն
դատարանն
արձանագրում
է,
որ
սնանկության
իրավահարաբերությունները կանոնակարգող որևէ իրավական նորմով
նախատեսված չէ այնպիսի կարգավորում, երբ ապահովված պարտատիրոջ՝
գրավի առարկան իրեն կամ իր կողմից մատնանշած անձին ի
սեփականություն հանձնելու վերաբերյալ միջնորդությունը պետք է քննել
հայտարարված աճուրդից հետո: Հետևաբար, Ընկերության ներկայացրած
միջնորդությունը 2019 թվականի հուլիսի 01-ին քննելու և դրա վերաբերյալ
որոշում կայացնելու Առաջին ատյանի դատարանի գործողությունները որևէ
իրավունքի նորմի խախտում չեն պարունակում:
Նշվածների հաշվառմամբ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Առաջին
ատյանի դատարանը ճիշտ եզրահանգման է եկել ներկայացված
միջնորդությունը բավարարելու առումով, իսկ Վերաքննիչ դատարանը՝ այդ
մասով, թույլ է տվել նյութական իրավունքի նորմի խախտում: Հետևաբար,
Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն վարույթի շրջանակներում
անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի
253-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված Գերագույն դատարանի՝ Վերաքննիչ
ատյանի դատական ակտը վերացնելու լիազորությունը: Միաժամանակ,
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Առաջին ատյանի դատարանի սույն
քաղաքացիական գործով 2019 թվականի հուլիսի 01-ին կայացրած որոշումը
հիմնավորված է և պատճառաբանված, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ
սույն վարույթի շրջանակներում անհրաժեշտ է կայացնել նոր դատական ակտ,
այն է՝ օրինական ուժ տալ Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի
հուլիսի 01-ի որոշմանը:
Ելնելով վերոգրյալներից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական
դատավարության
օրենսգրքի
253-257-րդ
հոդվածներով՝
Գերագույն
դատարանը
ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Վերացնել Արցախի Հանրապետության
վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի հուլիսի 26-ի որոշումը և օրինական
ուժ տալ Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին
ատյանի դատարանի 2019 թվականի հուլիսի 01-ի որոշմանը:

2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից,
վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝

ստորագրությունը
ստորագրությունը
ստորագրությունը
ստորագրությունը
ստորագրությունը

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
29 օգոստոսի 2019թ.
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ք. Ստեփանակերտ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 31-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ
1-ԻՆ ՄԱՍԻ 3-ՐԴ և 33-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ 2-ՐԴ ԿԵՏԵՐԻ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ուսումնասիրելով «Իրազեկ Քաղաքացիների Միավորման Ստեփանակերտի գրասենյակ» խորհրդատվական ՀԿ տնօրեն Վահրամ Թոքմաջյանի
16.08.2019թ. թիվ 01 դիմումը՝ Արցախի Հանրապետության կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովը
ՊԱՐԶԵՑ.
1.Դիմումատուի իրավական դիրքորոշումը և ներկայացված պահանջը
«Իրազեկ Քաղաքացիների Միավորման Ստեփանակերտի գրասենյակ»
խորհրդատվական հասարակական կազմակերպությունը ս.թ. օգոստոսի 20ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված թիվ 01 դիմումով
խնդրել է տալ պաշտոնական պարզաբանում , «թե արդյո՞ք «(բացառությամբ
ընտրողների ստորագրած ցուցակների)» բառերը վերաբերվում են նաև
համապատասխանաբար 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով դիտորդին ու
ԶԼՄ ներկայացուցչին ու 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով վստահված
անձին վերապահված ծանոթանալու իրավունքին, թ՞ե բացառապես
պատճենները ստանալու և քաղվածքներ կատարելու իրավունքներին:»
Այսինքն, արդյո՞ք վստահված անձը, դիտորդն ու ԶԼՄ ներկայացուցիչը
իրավունք ունեն առանց պատճեններ կամ քաղվածքներ անելու անարգել
ծանոթանալու ընտրողների ստորագրած ցուցակներին:
2. Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
հիմնավորումները և եզրահանգումը
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն.
«Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզաբանումը նորմատիվ
իրավական ակտի դրույթների իմաստի պարզմանն ուղղված գործընթաց է՝
դրանց ոչ բավարար հստակության, տարաբնույթ ընկալման, ինչպես նաև
նորմատիվ իրավական ակտի կիրառման բնագավառում ծագած հարցերի
պարզման անհրաժեշտության դեպքերում:»:

Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ Սահմանադրությամբ և օրենքներով
նախատեսված մարմինները տալիս են իրենց ոլորտային օրենսդրական
ակտերի պաշտոնական պարզաբանումը:
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 47-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն.
«Նորմատիվ իրավական ակտի նորմը մեկնաբանվում է` հաշվի առնելով
նորմատիվ իրավական ակտն ընդունելիս այն ընդունող մարմնի նպատակը՝
ելնելով դրանում պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի
նշանակությունից,
ամբողջ
հոդվածի,
գլխի,
ենթաբաժնի,
բաժնի
կարգավորման համատեքստից, այն նորմատիվ իրավական ակտի
դրույթներից, ի կատարումն որի ընդունվել է այդ ակտը, տվյալ նորմատիվ
իրավական ակտով սահմանված սկզբունքներից, իսկ այդպիսի սկզբունքներ
սահմանված չլինելու դեպքում` տվյալ իրավահարաբերությունը կարգավորող
իրավունքի ճյուղի սկզբունքներից:»:
Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 3-րդ և 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետերը սահմանում են.
«1. Դիտորդը, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչն
իրավունք ունեն`
3) անարգել ծանոթանալու քվեաթերթիկների նմուշներին, ընտրական
հանձնաժողովի նախագահի, նախագահի տեղակալի, հանձնաժողովի
քարտուղարի կամ հանձնաժողովի անդամներից որևէ մեկի ներկայությամբ,
ում կհանձնարարի հանձնաժողովի նախագահը, անարգել ծանոթանալու
տվյալ ընտրական հանձնաժողովի տնօրինության տակ գտնվող ընտրական
փաստաթղթերին, ընտրական հանձնաժողովների որոշումներին, նիստերի
արձանագրություններին, դատարանի համապատասխան վճիռներին, լիազոր
մարմնի` ընտրողին տրամադրած համապատասխան տեղեկանքին,
ստանալու դրանց պատճենները կամ դրանցից քաղվածքներ (բացառությամբ
ընտրողների ստորագրած ցուցակների), քվեարկության արդյունքների
վերահաշվարկի
ժամանակ
ինքնուրույն
կատարելու
քաղվածքներ
ընտրողների ստորագրած ցուցակներից.»
«1. Վստահված անձն իրավունք ունի՝
2) անարգել ծանոթանալու քվեաթերթիկների նմուշներին, ընտրական
հանձնաժողովի նախագահի, նախագահի տեղակալի, հանձնաժողովի
քարտուղարի կամ հանձնաժողովի անդամներից որևէ մեկի ներկայությամբ,
ում կհանձնարարի հանձնաժողովի նախագահը, անարգել ծանոթանալու
տվյալ ընտրական հանձնաժողովի տնօրինության տակ գտնվող ընտրական
փաստաթղթերին, ընտրական հանձնաժողովների որոշումներին, նիստերի
արձանագրություններին, դատարանի համապատասխան վճիռներին, լիազոր
մարմնի` ընտրողին տրամադրած համապատասխան տեղեկանքին,
ստանալու դրանց պատճենները կամ դրանցից քաղվածքներ (բացառությամբ
ընտրողների ստորագրած ցուցակների), քվեարկության արդյունքների
վերահաշվարկի
ժամանակ
ինքնուրույն
կատարելու
քաղվածքներ
ընտրողների ստորագրած ցուցակներից.»:
Պարզաբանելով վերը նշված դրույթը՝ դրանում պարունակվող բառերի և
արտահայտությունների տառացի նշանակությամբ, ակնհայտ է, որ օրենսդիրը
«(բացառությամբ ընտրողների ստորագրած ցուցակների)» ձևակերպմամբ
սահմանված սահմանափակումը վերագրել է բացառապես «դրանց

պատճենները կամ դրանցից քաղվածքներ» ստանալուն, այլապես
«(բացառությամբ ընտրողների ստորագրած ցուցակների)» բառերը զետեղված
կլինեին նաև նույն կետում՝ «տեղեկանքին» բառից հետո:
Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական
ակտերի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 48-րդ հոդվածի
պահանջներով՝ Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովը
ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ Է.
Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 3-րդ և 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետերը պետք է ընկալել
դրանցում պարունակվող բառերի տառացի նշանակությամբ՝ չփոխելով
իմաստը և բառերը, այն է. Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի
31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ և 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետերում
նշված «(բացառությամբ ընտրողների ստորագրած ցուցակների)» բառերը
վերաբերվում են դրանց պատճենները կամ դրանցից քաղվածքներ
ստանալուն:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ

Ե.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
29 օգոստոսի 2019թ.
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ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ
11-ՐԴ ՄԱՍԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ուսումնասիրելով «Իրազեկ Քաղաքացիների Միավորման Ստեփանակերտի գրասենյակ» խորհրդատվական ՀԿ տնօրեն Վահրամ Թոքմաջյանի
16.08.2019թ. թիվ 02 դիմումը և ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական
ակտերի մասին» օրենքի 48-րդ հոդվածով և նպատակ ունենալով բացառելու
Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 11-րդ
մասի տարաբնույթ ընկալումը՝ Արցախի Հանրապետության կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովը
ՊԱՐԶԵՑ.
1.Դիմումատուի իրավական դիրքորոշումը և ներկայացված պահանջը
«Իրազեկ Քաղաքացիների Միավորման Ստեփանակերտի գրասենյակ»
խորհրդատվական հասարակական կազմակերպությունը ս.թ. օգոստոսի 20ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված թիվ 02 դիմումով
խնդրել է տալ պաշտոնական պարզաբանում, «թե արդյո՞ք տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփման
նիստին՝ ընտրական
հանձնաժողովների նիստերին ներկա գտնվելու
իրավունք ունեցող անձինք կարող են ներկայանալ նաև նիստը սկսվելուց՝
ժամը 20.00-ից հետո և ներկա գտնվել քվեարկության արդյունքների
ամփոփման նիստին Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի
կանոնակարգումներին համապատասխան»: Այսինքն, արդյո՞ք վստահված
անձը, դիտորդն ու ԶԼՄ ներկայացուցիչը իրավունք ունեն ներկայանալ նաև
նիստը սկսվելուց՝ ժամը 20.00-ից հետո և ներկա գտնվել քվեարկության
արդյունքների ամփոփման նիստին:
2. Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
հիմնավորումները և եզրահանգումը
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն.
«Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզաբանումը նորմատիվ
իրավական ակտի դրույթների իմաստի պարզմանն ուղղված գործընթաց է՝
դրանց ոչ բավարար հստակության, տարաբնույթ ընկալման, ինչպես նաև
նորմատիվ իրավական ակտի կիրառման բնագավառում ծագած հարցերի
պարզման անհրաժեշտության դեպքերում:»:

Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ Սահմանադրությամբ և օրենքներով
նախատեսված մարմինները տալիս են իրենց ոլորտային օրենսդրական
ակտերի պաշտոնական պարզաբանումը:
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 47-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն.
«Նորմատիվ իրավական ակտի նորմը մեկնաբանվում է` հաշվի առնելով
նորմատիվ իրավական ակտն ընդունելիս այն ընդունող մարմնի նպատակը՝
ելնելով դրանում պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի
նշանակությունից,
ամբողջ
հոդվածի,
գլխի,
ենթաբաժնի,
բաժնի
կարգավորման համատեքստից, այն նորմատիվ իրավական ակտի
դրույթներից, ի կատարումն որի ընդունվել է այդ ակտը, տվյալ նորմատիվ
իրավական ակտով սահմանված սկզբունքներից, իսկ այդպիսի սկզբունքներ
սահմանված չլինելու դեպքում` տվյալ իրավահարաբերությունը կարգավորող
իրավունքի ճյուղի սկզբունքներից:»:
Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 11-րդ
մասի համաձայն.
«11.
Ընտրական
հանձնաժողովների
նիստերին,
ինչպես
նաև
քվեարկության ամբողջ ընթացքում տեղամասային կենտրոնում սույն
օրենսգրքով սահմանված կարգով իրավունք ունեն ներկա լինելու վստահված
անձինք,
դիտորդները,
զանգվածային
լրատվության
միջոցների
ներկայացուցիչները, ինչպես նաև վերադաս ընտրական հանձնաժողովի
անդամները` վերադաս հանձնաժողովի նախագահի համաձայնությամբ կամ
հանձնարարությամբ: Ընտրական հանձնաժողովների նիստերը, ինչպես նաև
քվեարկության ընթացքը վստահված անձինք, դիտորդները, զանգվածային
լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները կարող են լուսանկարահանել,
տեսանկարահանել` չխախտելով ընտրողների քվեարկության գաղտնիության
իրավունքը:»:
Վերոհիշյալ իրավանորմերից ակնհայտ է, որ քվեարկության արդյունքների
ամփոփման նիստին ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց համար
նիստին
ներկայանալու
կամ
ներկա
գտնվելու
ժամանակային
սահմանափակումներ առկա չեն, իսկ ներկա գտնվելը նշված անձանց համար
սահմանված է որպես իրավունք:
Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 6-րդ
հոդվածի 11-րդ մասը, համաձայն որի վստահված անձինք, զանգվածային
լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները և դիտորդները իրավունք ունեն
հետևելու ընտրական ողջ գործնըթացին և հիմնառանցք ընդունելով Արցախի
Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 6-րդ հոդվածով սահմանված՝
ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հրապարակայնության սկզբունքը և ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 48-րդ հոդվածի պահանջներով՝ Արցախի Հանրապետության
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը
ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ Է.
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քվեարկության արդյունքների
ամփոփման նիստին՝ ընտրական
հանձնաժողովների նիստերին ներկա
գտնվելու իրավունք ունեցող անձինք կարող են ներկայանալ նաև նիստը

սկսվելուց՝ ժամը 20.00-ից հետո և ներկա գտնվել քվեարկության արդյունքների
ամփոփման նիստին Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի
կանոնակարգումներին համապատասխան:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ

Ե.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ

