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

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
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«Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բ.Սահակյանի դիմումի
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ամրագրված պարտավորությունների՝ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը
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հիման վրա՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական
դատավարության օրենսգրքի 454-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ԱՀ
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օտարման, այլ կերպ փոխանցման կամ գրավադրման
համաձայնեցման կարգը հաստատելու մասին» ԱՀ հանրային
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Սոլար» արևային էլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի
(հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» ԱՀ
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
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««Ծովինար-Նարեկ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
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տնտեսական
մրցակցությունը
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փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի N 17-Ա որոշումը ………..........................................

69

««Արցախկապ»
փակ
բաժնետիրական
ընկերությանը
Ստեփանակերտ
քաղաքի
տարածքում
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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ
ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ «ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԴԱԺԱՆ, ԱՆՄԱՐԴԿԱՅԻՆ
ԿԱՄ ՆՎԱՍՏԱՑՆՈՂ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ՈՒ ՊԱՏԺԻ ԴԵՄ»
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅՈՎ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ
ք.Ստեփանակերտ

27-ին մարտի 2020թ.

Գերագույն դատարանը՝ կազմով՝ Ն.Նարիմանյանի (նախագահող),
Հ.Խաչատրյանի
(զեկուցող),
Ա.Աբրահամյանի,
Հ.Աբրահամյանի,
Գ.Գրիգորյանի, Ի.Կարապետյանի, Կ.Ղարայանի,
համաձայն
Արցախի
Հանրապետության
Սահմանադրության
(այսուհետ՝ Սահմանադրություն) 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի, 142րդ հոդվածի 3-րդ մասի, «Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ
օրենքի 13-14-րդ, 26-րդ և 61-րդ հոդվածների, դռնբաց նիստում գրավոր
ընթացակարգով քննեց «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ
նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ» կոնվենցիայով ամրագրված
պարտավորությունների՝ ԱՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը:
Գործի քննության առիթ է հանդիսացել ԱՀ Նախագահի՝ 2020 թվականի
փետրվարի 10-ին Գերագույն դատարան մուտքագրված դիմումը:
Ուսումնասիրելով
դիմումը,
ԱՀ
Նախագահի
պաշտոնական
ներկայացուցչի գրավոր բացատրությունը, հետազոտելով «Խոշտանգումների
և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի
դեմ» կոնվենցիան (այսուհետ, նաև Կոնվենցիա) և գործում գտնվող մյուս
փաստաթղթերը՝ Գերագույն դատարանը
ՊԱՐԶԵՑ
1. «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող
վերաբերմունքի ու պատժի դեմ» կոնվենցիան ընդունվել է 1984 թվականին՝
Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի բանաձևով և
ուժի մեջ մտել 1987 թվականին: Կոնվենցիան խոշտանգումը սահմանել է
որպես միջազգայնորեն դատապարտելի հանցանք:
2. Կոնվենցիայի նպատակն է խոշտանգումների և այլ դաժան,
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ պայքարը
ողջ աշխարհում ավելի արդյունավետ դարձնելը:
3. Կոնվենցիան հղում է կատարել՝
ա) Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությամբ
հռչակված սկզբունքներին, որոնց համաձայն` մարդկության ընտանիքի բոլոր
անդամների հավասար ու անօտարելի իրավունքների ճանաչումն
ազատության, արդարության և խաղաղության հիմքն է աշխարհում, և այդ
իրավունքները բխում են մարդկային անհատականությանը ներհատուկ
արժանապատվությունից,
բ) ՄԱԿ-ի կանոնադրության 55-րդ հոդվածին,
գ) Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 5-րդ հոդվածին,
դ) Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային
դաշնագրի 7-րդ հոդվածին,
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ե) ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1975 թվականի դեկտեմբերի 9ին ընդունված՝ «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ
նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի ենթարկվելուց բոլոր անձանց
պաշտպանության մասին» հռչակագրին:
4.Կոնվենցիան բաղկացած է նախաբանից, 3 մասից և 33 հոդվածից:
Կոնվենցիայի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի իմաստով խոշտանգում է
համարվում ցանկացած գործողություն, որով որևէ անձի դիտավորությամբ
պատճառվում է մարմնական կամ մտավոր ուժեղ ցավ կամ տառապանք՝
նրանից կամ երրորդ անձից տեղեկություններ կամ խոստովանություն
կորզելու, այն գործողության համար պատժելու, որը կատարել կամ
կատարման մեջ կասկածվում է նա կամ երրորդ անձը, կամ նրան կամ երրորդ
անձին վախեցնելու կամ հարկադրելու նպատակով, կամ ցանկացած տեսակի
խտրականության վրա հիմնված ցանկացած պատճառով, երբ նման ցավը կամ
տառապանքը պատճառվում է պետական պաշտոնյայի կամ պաշտոնապես
հանդես եկող այլ անձի կողմից, կամ նրանց դրդմամբ կամ համաձայնությամբ:
Սա չի ներառում այն ցավն ու տառապանքը, որոնք բխում են օրինական
պատժամիջոցներից միայն կամ հատուկ են դրանց:
Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ ոչ մի բացառիկ
հանգամանք, ինչպիսին էլ այն լինի` պատերազմական դրություն կամ
պատերազմի վտանգ, ներքին քաղաքական անկայունություն կամ ցանկացած
այլ արտակարգ իրավիճակ, չի կարող վկայակոչվել որպես խոշտանգումների
արդարացում:
Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր մասնակից
պետություն ապահովում է, որ խոշտանգման բոլոր գործողություններն իր
քրեական օրենսդրությանը համապատասխան քննության առնվեն որպես
հանցագործություններ: Նույնը վերաբերում է խոշտանգման ենթարկելու
փորձին, ինչպես նաև ցանկացած անձի այն գործողություններին, որոնք
ներկայանում
են
որպես
մասնակցություն
կամ
գործակցություն
խոշտանգմանը:
Միաժամանակ, Կոնվենցիայի 3-15-րդ հոդվածները բովանդակում են
հստակ կանխարգելիչ միջոցառումներ, որոնք մասնակից պետությունները
պարտավորվում են իրականացնել խոշտանգումների և այլ դաժան վերաբերմունքի կանխման նպատակով, հատկապես՝ ազատազրկման վայրերում:
Սահմանադրության 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ոչ ոք չի
կարող ենթարկվել խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի, իսկ 2-րդ մասի համաձայն՝ մարմնական պատիժներն
արգելվում են: Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ ազատությունից զրկված
անձինք ունեն մարդասիրական վերաբերմունքի իրավունք:
Սահմանադրության 76-րդ հոդվածն ամրագրում է՝ ռազմական կամ
արտակարգ դրության ժամանակ Սահմանադրության 26-րդ հոդվածով
նախատեսված իրավունքը չի կարող ժամանակավորապես կասեցվել կամ
լրացուցիչ սահմանափակումների ենթարկվել:
Վկայակոչված կոնվենցիոն և սահմանադրական նորմերը վկայում են, որ
Կոնվենցիայի կարգավորումները չեն հակասում Սահմանադրությանը:
Կոնվենցիայի ստորագրմամբ Արցախի Հանրապետությունը պարտավորվում
է անհրաժեշտ փոփոխություններ և լրացումներ կատարել՝
-ԼՂՀ քրեական օրենսգրքում,
-ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում,
-ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում,
-«Փաստաբանության մասին» ԼՂՀ օրենքում,
-«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ԼՂՀ
օրենքում:
5. Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Կոնվենցիայում ամրագրված
պարտավորությունները համահունչ են Սահմանադրությանը:
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Ելնելով գործի քննության արդյունքներից, հիմք ընդունելով
Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը, 143-րդ հոդվածը և
ղեկավարվելով «Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի
49-րդ, 51-րդ, 52-րդ և 61-րդ հոդվածներով՝ Գերագույն դատարանը
ՈՐՈՇԵՑ
1. 1984 թվականին Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր
ասամբլեայի բանաձևով ընդունված, 1987 թվականին ուժի մեջ մտած
«Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ» կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունները
համապատասխանում են Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը:
2. Սահմանադրության 143-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն
որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահիցֈ

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ`

Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ
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ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ
ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 454-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ՝ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ
ք.Ստեփանակերտ

27 մարտի 2020 թվական

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ՝
Գերագույն
դատարան)՝
կազմով՝
Ն.Նարիմանյանի
(նախագահող),
Հ.Աբրահամյանի
(զեկուցող),
Ա.Աբրահամյանի,
Գ.Գրիգորյանի,
Հ.Խաչատրյանի, Ի.Կարապետյանի, Կ.Ղարայանի,
համաձայն
Արցախի
Հանրապետության
Սահմանադրության
(այսուհետ, նաև՝ Սահմանադրություն) 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի,
142-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, «Սահմանադրական դատավարության մասին»
ԼՂՀ օրենքի 14-րդ և 59-րդ հոդվածների, դռնբաց նիստում գրավոր
ընթացակարգով քննեց «Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի
դիմումի հիման վրա՝ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 454-րդ
հոդվածի 1-ին մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը
որոշելու վերաբերյալ գործը:
Գործի քննության առիթն ԱՀ վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ, նաև՝
Դիմող) 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ին Գերագույն դատարան մուտքագրված դիմումն է, որով ներկայացվել է նույն դատարանի 2019 թվականի
դեկտեմբերի 27-ի` ԸԻԴ/0021/11/19 քրեական նյութով քրեական վարույթը՝
Գերագույն դատարան դիմելու նպատակով կասեցնելու մասին որոշումը:
Գերագույն դատարանի 2020 թվականի հունվարի 31-ի թիվ 24 աշխատակարգային որոշմամբ գործով դատավարությանը որպես պատասխանող
կողմ է ներգրավվել ԱՀ Ազգային ժողովը (այսուհետ, նաև՝ Պատասխանող):
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության
օրենսգիրքը (այսուհետ, նաև՝ Օրենսգիրք) Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել
է 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, Հանրապետության Նախագահի կողմից
ստորագրվել՝ 2008 թվականի դեկտեմբերի 30-ին և ուժի մեջ է մտել 2009
թվականի հունվարի 01-ից:
Օրենսգրքի 454-րդ հոդվածը սահմանում է.
«Հոդված 454. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով դատական
ակտը վերանայող դատարանը
1. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերանայման ենթակա
է միայն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը:
2. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով առաջին ատյանի
դատարանի դատական ակտը վերանայում է վերաքննիչ դատարանը, իսկ
վերաքննիչ և Գերագույն դատարանների դատական ակտերը` Գերագույն
դատարանը»:
Օրենսգրքի վերոնշյալ հոդվածը, ներառյալ՝ վերնագիրը, խմբագրվել է
2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի` «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքով:
Ուսումնասիրելով
դիմումը,
պատասխանող
կողմի՝
գրավոր
բացատրությամբ արտահայտած դիրքորոշումը, վերլուծելով Օրենսգրքի
համապատասխան դրույթները, վերջիններիս հետ փոխկապակցված
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օրենսդրության այլ նորմեր և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը՝ Գերագույն
դատարանը
ՊԱՐԶԵՑ
1. Դիմողի դիրքորոշումը.
Օրենսգրքի՝ «Դատական ակտերի վերանայումը նոր երևան եկած կամ
նոր հանգամանքներով» վերտառությամբ 51-րդ գլխում ներառված 454-րդ
հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է. «Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերանայման ենթակա է միայն օրինական ուժի մեջ մտած դատական
ակտը»:
Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է.
«Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար
անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց
համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով»:
Սահմանադրության 146-րդ հոդվածը, ի թիվս այլնի, դատախազության
սահմանադրական գործառույթների շարքին է դասել նաև քրեական հետապնդման հարուցումը, մինչդատական քրեական վարույթի օրինականության
նկատմամբ հսկողության իրականացումը (2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կետեր):
Դիմողի կարծիքով՝ վիճարկվող իրավանորմի նման ձևակերպման
պայմաններում, ըստ էության, բացառվում է քրեական հետապնդման մարմնի՝
գործով վարույթը կարճելու, քրեական հետապնդումը դադարեցնելու
վերաբերյալ որոշումների վերանայումը նոր երևան եկած կամ նոր
հանգամանքների հետևանքով: Նման իրավիճակում խախտվում են քրեական
դատավարության կողմերից տուժողի կամ հանցանքի կատարման մեջ
կասկածվող կամ մեղադրվող անձի սահմանադրական իրավունքները, այդ
հիմնախնդրի օրենսդրական համակարգային կարգավորումը, դատախազության սահմանադրական լիազորությունների իրացման ծավալներն ու
տրամաբանությունը: Իսկ նշվածն իր հերթին հանգեցնում է Սահմանադրության 79-րդ հոդվածով սահմանված՝ իրավական որոշակիության
սկզբունքի խախտմանը:
Ըստ Դիմողի, եթե վիճարկվող իրավական նորմից հետևում է, որ նոր
երևան եկած կամ նոր հանգամանքով վերանայման ենթակա են միայն և
բացառապես օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը, ապա
մինչդատական վարույթի շրջանակներում քրեական հետապնդման մարմնի
ընդունած վերջնական ակտի դեմ ներկայացված բողոքը դատախազության
կողմից նոր երևան եկած հանգամանքի հիմքով քննության ենթակա լինելու
հնարավորությունը կամ դրա բացակայությունը ևս պետք է համապատասխանի Սահմանադրության 79-րդ հոդվածով սահմանված՝ իրավական
որոշակիության սկզբունքին, մինչդեռ, ուղղակի կարգավորումը, տվյալ
պարագայում, բացակայում է:
Դիմողի կարծիքով՝ Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի 1-ին մասում
տեղ գտած՝ «...իր գործի արդարացի … քննության» սահմանադրական
ձևակերպումը վերաբերելի է ինչպես քրեական գործով հանցանքի կատարման
մեջ կասկածվող կամ մեղադրվող անձին, այնպես էլ՝ տուժողին: Հետևաբար,
պետք է սահմանվեն քրեական հետապնդում և արդարադատություն
իրականացնող պետական մարմինների կողմից թույլ տրված խախտումներով
կայացված որոշումների վերանայման և վերացման կառուցակարգեր: Նոր
երևան եկած կամ նոր հանգամանքների համատեքստում գործող
քրեադատավարական օրենսդրությունը նման կառուցակարգեր սահմանում է
միայն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի վերանայման առումով,
դրանով իսկ բացառելով, որ այդպիսիք հնարավոր կամ անհրաժեշտ են նաև
մինչդատական վարույթում ընդունված ակտերի համար:
Ընդ որում, Օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ կետերի
վերլուծության արդյունքում իրավակիրառողի, տվյալ պարագայում՝
դատարանի մոտ լրացուցիչ հարց է ծագում, թե նշված բացը արդյոք կարող է
վերացվել քրեադատավարական այնպիսի ինստիտուտների կիրառմամբ,
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ինչպիսիք են Օրենսգրքի 21-րդ հոդվածով սահմանված՝ գլխավոր
դատախազին վերապահված քրեական գործը նորոգելու բացառիկ
լիազորությունը կամ նույն Օրենսգրքի 456-րդ հոդվածի 4-րդ մասով
սահմանված՝ գործի վարույթը կարճելու, քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ որոշումների՝ միայն քրեական պատասխանատվության
ենթարկելու վաղեմության ժամկետների ընթացքում վերանայելը, և արդյոք
այդ ինստիտուտները կարող են կիրառվել փոխկապակցված եղանակով:
Նշվածների հաշվառմամբ, Դիմողը հանգել է այն հետևության, թե
Օրենսգրքի 454-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված «միայն» արտահայտությունն
այնքանով, որքանով բացառում է նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքների
հիմքով այլ վերջնական իրավական ակտերի (օրինակ, քրեական գործ
հարուցելը մերժելու, քրեական հետապնդում չիրականացնելու, քրեական
գործը
կարճելու,
քրեական
հետապնդումը
դադարեցնելու
մասին
որոշումները) օրենքով սահմանված կարգով վերանայումը՝ վտանգելով անձի՝
մասնավորապես, մինչդատական վարույթում պետական իրավասու
մարմինների առջև իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների
իրավունքը, առերևույթ հակասում է Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին
մասի, 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 79-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին:
Վերոնշյալի մասին են վկայում նաև նույն իրավական համակարգն
ունեցող Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշումներում արտահայտած իրավական դիրքորոշումները:
Դիմողն արձանագրել է նաև այն փաստը, որ ԸԻԴ/0021/11/19 քրեական
նյութով բերված վերաքննիչ բողոքի քննությունը և գործի լուծումը հնարավոր է
միայն վիճարկվող իրավական նորմի կիրառման միջոցով (այդ թվում՝ նման
հնարավորության բացակայության պայմաններում դատախազության կողմից
դրանով առաջնորդվելու գործողությունը գնահատելու առումով):
2. Պատասխանողի դիրքորոշումը.
Ըստ Պատասխանողի՝ Օրենսգրքի 14-րդ բաժնի նորմերը վերաբերում են
միայն
դատական
ակտերի
վերանայմանը:
Գործող
քրեական
դատավարության օրենսգրքի պայմաններում սահմանված չէ նոր երևան եկած
կամ նոր հանգամանքներով գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական
հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումների՝ նախաքննության մարմնի
կողմից վերացման դատավարական կարգը:
Օրենսգրքի 454-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված «միայն» արտահայտությունը Սահմանադրությանը հակասող կամ ուժը կորցրած ճանաչելով՝
վիճարկվող նորմն անհրաժեշտ իրավական կարգավորում ստանալ չի կարող:
Ըստ Պատասխանողի՝ հոդվածը կարելի է խմբագրել այնպես, որ նոր
երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վարույթի իրականացման կարգը
տարածվի նաև մինչդատական վարույթի ժամանակ ընդունված եզրափակիչ
ակտերի նկատմամբ, հետևաբար, խնդրահարույց հարցն ամբողջական
իրավակարգավորում կարող է ստանալ քրեադատավարական օրենսդրությունում համապատասխան կառուցակարգերի սահմանման արդյունքում:
3. Գործի շրջանակներում պարզման ենթակա հանգամանքները.
Սույն գործի շրջանակներում, վիճարկվող նորմի սահմանադրականությունը գնահատելիս, Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է համարում,
մասնավորապես, պարզել.
- ինչպիսի՞ կառուցակարգեր է նախատեսել Օրենսգիրքը նոր երևան
եկած կամ նոր հանգամանքների հիմքով վարույթ իրականացնելու առումով, և
առկա օրենսդրական կարգավորումը երաշխավորում է արդյոք անձի`
իրավունքների և ազատությունների դատական, ինչպես նաև պետական այլ
մարմինների առջև իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների
իրավունքը:
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4.Գերագույն դատարանի իրավական դիրքորոշումը.
Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ պետությունն
ապահովում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը՝ միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ
սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան:
Համաձայն Սահմանադրության 68-րդ հոդվածի 1-ին մասի և Օրենսգրքի
21-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ ոչ ոք չի կարող կրկին դատվել նույն արարքի
համար: Այս հիմնարար պահանջն ավելի մանրամասն սահմանված է նաև
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության
մասին» եվրոպական կոնվենցիային (այսուհետ, նաև՝ Կոնվենցիա) կից 7-րդ
արձանագրության 4-րդ հոդվածում, որի 1-ին մասի համաձայն՝ ոչ ոք չպետք է
միևնույն պետության իրավազորության շրջանակներում երկրորդ անգամ
դատվի կամ քրեական դատավարության կարգով պատժվի այն
հանցագործության պատճառով, որի համար նա արդեն վերջնականապես
արդարացվել է կամ դատապարտվել այդ պետության օրենքին և քրեական
դատավարությանը համապատասխան: Իր հերթին, Կոնվենցիայի 7-րդ
արձանագրության բացատրական զեկույցում նշված է. «Դատական որոշումը
համարվում է վերջնական, եթե, համաձայն ավանդական դրսևորման, այն
ձեռք է բերել res judicata-ի ուժ: Այդ դեպքում այն համարվում է վերջնական,
այսինքն՝ բացակայում են դրա վերացման կամ փոփոխման սովորական
միջոցները կամ կողմերը սպառել են կամ բաց են թողել դրանից օգտվելու
համար սահմանված ժամկետները»:
«Դատարանը կրկին չի որոշի արդեն որոշված գործը» (res judicata)
սկզբունքը ենթադրում է, որ դատական գործով ընդունված վերջնական
որոշումը, որպես իրավական որոշակիության արդյունք, ենթակա է
հարգանքի:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ իրավական պետությունում, որպես կանոն, անթույլատրելի է ցանկացած դատական սխալի
առկայության հիմքով օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի
վերանայումըֈ Դրանով իմաստազրկվում է դատական ակտի օրինական ուժի
մեջ մտնելու գաղափարը, որի էությունն այդ ակտերին հնարավոր
կայունություն հաղորդելու և դրանց անփոփոխելիության հանդեպ
դատավարության կողմերի վստահությունը պաշտպանելու մեջ է:
Իրավական որոշակիության սահմանումը տրված է նաև Սահմանադրության 79-րդ հոդվածում, որի համաձայն՝ հիմնական իրավունքները և
ազատությունները սահմանափակելիս օրենքները պետք է սահմանեն այդ
սահմանափակումների հիմքերը և ծավալը, լինեն բավարար չափով որոշակի,
որպեսզի այդ իրավունքների և ազատությունների կրողները և հասցեատերերն ի վիճակի լինեն դրսևորելու համապատասխան վարքագիծ:
Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքով հաստատվել է,
որ «օրենքի որակը» ենթադրում է, որ ազգային օրենքը պետք է բավարար
կերպով հասանելի լինի, հստակ և կիրառման մեջ կանխատեսելի՝
կամայականության բոլոր տեսակի ռիսկերից խուսափելու համար: «Մարդու
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին»
եվրոպական կոնվենցիայի սահմանած «օրինականության» չափանիշն
այսպիսով պահանջում է, որ բոլոր օրենքները բավարար չափով հստակ լինեն,
որպեսզի թույլ տան անձին, եթե անհրաժեշտ է՝ համապատասխան խորհրդով,
հանգամանքների ներքո կանխատեսել այն հետևանքները, որոնց համապատասխան գործողությունը կարող է բերել:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ, այնուհանդերձ,
իրավական որոշակիության պահանջները բացարձակ չենֈ Այս սկզբունքից
շեղումն արդարացված է միայն այն դեպքում, երբ դա անհրաժեշտ է էական և
անհաղթահարելի բնույթ ունեցող հանգամանքների թելադրանքով կամ եթե
լուրջ իրավաչափ նկատառումները գերակայում են իրավական որոշակիության սկզբունքի նկատմամբֈ Այսպես, Սահմանադրության 68-րդ հոդվածի
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2-րդ մասի համաձայն. «Սույն հոդվածի 1-ին մասի դրույթները չեն
խոչընդոտում գործի վերանայումը՝ օրենքին համապատասխան, եթե առկա են
նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներ, կամ գործի քննության ժամանակ
տեղ են գտել հիմնարար թերություններ, որոնք կարող էին ազդել գործի
արդյունքի վրա»:
Այսինքն, Կոնվենցիայի 7-րդ արձանագրության 4-րդ հոդվածը չի
խոչընդոտում վերջնական դատական ակտի վերանայման հնարավորությանը՝ պետության օրենքներին համապատասխան, երբ առկա են նոր երևան
եկած կամ նոր
հանգամանքներ, կամ եթե գործի նախորդ քննության
ընթացքում թույլ են տրվել էական խախտումներ: Կարևոր է, սակայն, որպեսզի
օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի վերանայման ընթացակարգն
օգտագործվի բացառիկ դեպքերում՝ էական դատական սխալների ուղղման,
արդարադատության չարաշահումների վերացման, այլ ոչ թե առիթ
հանդիսանա գործը կրկին քննելու համար:
Որպես այդպիսի բացառիկ դեպք օրենսդիրը նախատեսել է նոր երևան
եկած կամ նոր հանգամանքներով օրինական ուժի մեջ մտած դատական
ակտի բողոքարկումը և վերանայումը:
Քրեական վարույթի շրջանակներում նոր երևան եկած կամ նոր
հանգամանքներով դատական ակտը վերանայելու ինստիտուտն իր
կարգավորումն է ստացել Օրենսգրքի 14-րդ բաժնում:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Օրենսգրքի 14-րդ բաժինը
կարգավորում է նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքների հիմքով միայն
դատական ակտերի վերանայման հետ կապված հարաբերությունները:
Այդպիսի եզրահանգման համար հիմք են հանդիսանում ոչ միայն Օրենսգրքի
14-րդ բաժնի նորմերը, այլև նշված բաժնի և այդ բաժնում շարադրված
առանձին հոդվածների վերնագրերը:
Օրենսգրքի 454-րդ հոդվածի համաձայն. «1. Նոր երևան եկած կամ նոր
հանգամանքներով վերանայման ենթակա է միայն օրինական ուժի մեջ մտած
դատական ակտը:
2. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով առաջին ատյանի
դատարանի դատական ակտը վերանայում է վերաքննիչ դատարանը, իսկ
վերաքննիչ և Գերագույն դատարանների դատական ակտերը` Գերագույն
դատարանը»ֈ
Առկա ձևակերպման քերականական վերլուծությունից բխում է, որ
Օրենսգրքի 454-րդ հոդվածի 1-ին մասի «...միայն օրինական ուժի մեջ մտած
դատական ակտը» բառակապակցության մեջ «միայն» արտահայտությունը`
որպես խոսքի մաս, որպես սահմանափակման վերաբերական, ենթադրում է,
որ քրեական վարույթում նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով որևէ
այլ վերջնական իրավական ակտ վերանայվել չի կարող: Նման
բացառությունը և դրա՝ նման ձևով շեշտադրումը պահանջում են
սահմանադրաիրավական սկզբունքային դիրքորոշում արտահայտել այն
առնչությամբ, թե արդյոք մինչդատական վարույթում նոր երևան եկած կամ
նոր հանգամանքների հիմքով վերջնական իրավական ակտի վերանայման
արգելափակումն անձի իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության
երաշխավորման հարցում խնդիրներ չի առաջացնի: Հարցին կարելի է
դրական պատասխան տալ, եթե օրենսդիրը սահմանած լիներ այնպիսի
կառուցակարգեր, որոնք թույլ կտային պնդել, որ նշված բացը կարող է
վերացվել քրեադատավարական այնպիսի ինստիտուտների կիրառմամբ,
ինչպիսիք են ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 21-րդ հոդվածով
սահմանված՝ գլխավոր դատախազին վերապահված քրեական գործը
նորոգելու բացառիկ լիազորությունը կամ նույն օրենսգրքի 456-րդ հոդվածի 4րդ մասով սահմանված՝ գործի վարույթը կարճելու, քրեական հետապնդումը
դադարեցնելու վերաբերյալ որոշումների՝ միայն քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետների ընթացքում վերանայելը:
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Նշվածի կապակցությամբ Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է
գտնում արձանագրել, որ Օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի համաձայն՝
« (…)
3. Քրեական հետապնդման մարմնի` գործի վարույթը կարճելու,
քրեական հետապնդումը դադարեցնելու կամ քրեական հետապնդում
չիրականացնելու մասին որոշման առկայությունը բացառում է քրեական
գործը նորոգելը, եթե այն կարող է հանգեցնել անձի վիճակի վատթարացման,
բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:
4. Դատախազը քրեական գործը կարճելու, քրեական գործ հարուցելու
կամ քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին հետաքննության մարմնի
կամ քննիչի կայացրած որոշումը կարող է վերացնել որոշման պատճենը
ստանալու պահից յոթ օրվա ընթացքում: Դրանից հետո քրեական
հետապնդման մարմնի` գործի վարույթը կարճելու, քրեական հետապնդումը
դադարեցնելու կամ քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին
որոշումը կարող է վերացվել մեկ անգամ և միայն գլխավոր դատախազի
կողմից` այդպիսի որոշում կայացնելուց հետո` վեց ամսվա ժամկետում:
5. Սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի կանոնները չեն գործում սույն
օրենսգրքի 14-րդ բաժնով նախատեսված դեպքերում:
(…)»:
Օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ կետերի, որոնք սահմանում
են համապատասխանաբար` «քրեական գործ», «գործով վարույթ», «քրեական
գործով մինչդատական վարույթ» հասկացությունների բովանդակությունը,
վերլուծության արդյունքներով Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ
Օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «քրեական գործը նորոգելը»
բառակապակցությունը հավասարապես կարող է վերաբերել ինչպես
դատարանի, այնպես էլ՝ մինչդատական վարույթում գտնվող կամ նշված
վարույթներից որևէ մեկի ընթացքում ավարտված քրեական գործերին:
Հիմք ընդունելով այն, որ նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներն
իրենց բնույթով այնպիսին են, որ չէին կարող հայտնի լինել հետաքննության
կամ նախաքննության մարմնին տվյալ գործով վարույթն իրականացնելիս`
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելիս
դատախազն օբյեկտիվորեն չի կարող նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքը
հաշվի չառնելը դիտարկել որպես հետաքննության կամ նախաքննության
մարմնի կողմից տվյալ գործով վարույթն իրականացնելիս թույլ տրված
դատավարական սխալ:
Ինչ վերաբերում է Օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված
ժամկետի ավարտից հետո մինչդատական վարույթի նկատմամբ նոր երևան
եկած կամ նոր հանգամանքներով պայմանավորված դատախազության
հսկողական գործառույթներն իրականացնելու հնարավորությանը՝ Գերագույն
դատարանը փաստում է, որ դրան վերաբերում է Օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 5րդ մասը, որն էլ, իր հերթին, հղում է կատարում Օրենսգրքի 14-րդ բաժնի
դրույթներին: Այսինքն` Օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ մասերի
դրույթների վերլուծությունից բխում է, որ օրենսդիրը նախատեսել է
Օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված ժամկետի ավարտից հետո
մինչդատական վարույթի նկատմամբ նոր երևան եկած կամ նոր
հանգամանքներով
պայմանավորված
դատախազության
հսկողական
գործառույթներն իրականացնելու հնարավորություն և կանխորոշել է
Օրենսգրքի 14-րդ բաժնի նորմերի միջոցով այդպիսի հնարավորության
իրացման համար համապատասխան իրավական երաշխիքների ստեղծման
անհրաժեշտությունը: Ընդ որում, քրեական գործի մինչդատական վարույթի
ընթացքում կայացված` գործի վարույթը կարճելու, քրեական հետապնդումը
դադարեցնելու կամ քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին
որոշումների
վերանայումը
դատախազի
կողմից
հանդիսանում
է
հետաքննության
և
նախաքննության
օրինականության
նկատմամբ
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հսկողության առանձին տարատեսակ, առնչվում է Սահմանադրության 103-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով և Օրենսգրքի 27-րդ հոդվածով սահմանված`
քրեական հետապնդում հարուցելու և հանցագործությունը բացահայտելու`
դատախազի պարտականության իրականացմանը, հանդիսանում է ինքնուրույն վարույթ և, հետևաբար, ունի որոշակի առանձնահատկություններ:
Նշվածների համատեքստում, Գերագույն դատարանը փաստում է, որ
չնայած քրեադատավարական քննարկվող ինստիտուտը վերնագրված է
«Դատական ակտերի վերանայումը նոր երևան եկած կամ նոր
հանգամանքներով», այնուամենայնիվ, օրենսդիրն այս ինստիտուտի
բովանդակությունը կազմող իրավանորմերը մշակելիս նկատի է ունեցել ոչ
միայն դատական ակտերի, այլև մինչդատական վարույթում կայացվող
վերջնական որոշումների վերանայումը: Նման եզրահանգման համար
Գերագույն դատարանը հիմք է ընդունում Օրենսգրքի 456-րդ հոդվածը, որը
կարգավորում է նոր երևան եկած հանգամանքների հետևանքով դատական
ակտերի վերանայման հիմքերը և ժամկետները:
Օրենսգրքի 456-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն. «Նոր երևան եկած
հանգամանքների հետևանքով դատական ակտերը վերանայվում են, եթե`
1) օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով հաստատված է վկայի,
տուժողի ցուցմունքների, թարգմանչի կատարած թարգմանության ակնհայտ
սխալ կամ փորձագետի եզրակացության ակնհայտ կեղծ լինելը, ինչպես նաև
իրեղեն ապացույցների, քննչական ու դատական գործողությունների
արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի կեղծված լինելը, որոնք
հանգեցրել են չհիմնավորված կամ անօրինական դատավճիռ կայացնելուն.
2) օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով հաստատված են
դատավորների հանցավոր գործողությունները, որոնք նրանք թույլ են տվել
տվյալ գործը քննելիս.
3) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով
հաստատված են գործի քննությունը կատարող անձանց այնպիսի հանցավոր
գործողություններ, որոնք հանգեցրել են դատարանի չհիմնավորված և
անօրինական դատավճիռ կամ գործը կարճելու վերաբերյալ որոշում
կայացնելուն.
4) ի հայտ են եկել դատական ակտ կայացնելիս դատարանին անհայտ
մնացած այլ հանգամանքներ, որոնք ինքնին կամ մինչև այդ պարզված
հանգամանքների հետ ապացուցում են դատապարտյալի անմեղությունը կամ
նրա կատարած հանցանքի նվազ ծանր կամ ավելի ծանր լինելը, քան այն, որի
համար նա դատապարտվել է, ինչպես նաև ապացուցում են արդարացվածի
կամ այն անձի մեղավորությունը, որի նկատմամբ քրեական հետապնդումը
դադարեցվել է, կամ գործով վարույթը կարճվել է»:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ նշված փաստական
հանգամանքների առաջին երեք խումբը պետք է հաստատված լինեն
օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով: Բացառություն է
նախատեսված միայն նույն հոդվածի 3-րդ մասում նախատեսված դեպքերի
համար, այն է. «Եթե վաղեմության ժամկետները լրանալու, համաներման ակտ
ընդունվելու կամ առանձին անձանց ներում շնորհելու պատճառով, ինչպես
նաև մեղադրյալի մահվան հետևանքով դատական ակտ կայացնելն անհնարին
է, ապա սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերում մատնանշված նոր երևան
եկած հանգամանքները պարզվում են սույն օրենսգրքով նախատեսված
կարգով կատարվող քննությամբ»:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ նշվածը պայմանավորված
է
անմեղության
կանխավարկածի
սահմանադրական
երաշխիքով:
Անմեղության կանխավարկածը, լինելով հիմնարար իրավական սկզբունք,
ամրագրված է Սահմանադրությունում, Օրենսգրքում, ինչպես նաև մի շարք
միջազգային փաստաթղթերում, որոնցում տեղ գտած համապատասխան
դրույթներն ուղղակիորեն վկայում են, որ անձի մեղավորության վերաբերյալ
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ոչ մի հետևություն չունի որևէ իրավաբանական նշանակություն, քանի դեռ
առկա չէ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ:
Անդրադառնալով նախնական քննության ընթացքում չարդարացնող
հիմքերով քրեական գործով վարույթի կարճման կամ քրեական հետապնդման
դադարեցման և անմեղության կանխավարկածի սահմանադրական սկզբունքի
հարաբերակցության հիմնախնդրին՝ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ
նախնական քննության ընթացքում չարդարացնող հիմքերով քրեական գործով
վարույթի կարճումը չի հակասում անմեղության կանխավարկածին, եթե
մեղադրյալը հնարավորություն ունի բողոքարկելու կարճման մասին
որոշումը, մեղադրյալն իրավունք ունի առարկելու կարճման որոշման դեմ և
պահանջելու, որպեսզի դատավարությունը շարունակվի ընդհանուր
հիմունքներով:
Ինչ վերաբերում է Օրենսգրքի 456-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում
տեղ գտած փաստական հանգամանքներին, ապա Գերագույն դատարանն
արձանագրում է, որ դրանց համար չի պահանջվում ձևական ապացուցում,
այսինքն՝ դրանց՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով հաստատում:
Վերջինս պայմանավորված է այն փաստով, որ 456-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4րդ կետով նախատեսված «այլ հանգամանքները» մինչև դատական ակտի
կայացումն օբյեկտիվ իրականությունում գոյություն ունեցած և դատական
ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո երևան եկած հանգամանքներն են,
որոնց թվին կարող են դասվել, օրինակ՝ սպանված համարվող տուժողի
կենդանի լինելը, դատապարտյալի կողմից ավելի ծանր կամ մեկ այլ
հանցագործություն կատարելը, որն առաջ է բերում դատավճռով հաստատված հանցագործության վերաորակման անհրաժեշտություն, դատապարտյալի
մոտ այլուրեքության առկայությունը և մի շարք այլ հանգամանքներ:
Հիմնական կանոնն այն է, որ գործի նորոգման հիմք հանդիսացող
փաստական նյութը լինի բացարձակ նոր, գործում նախկինում չշոշափված:
Օրենսգրքի 456-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ սույն հոդվածի
դրույթները կիրառելի են նաև այն քրեական գործերով, որոնցով դատավճիռ չի
կայացվել:
Օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ քրեական գործը
քրեական հետապնդման մարմնի կամ դատարանի կողմից իրականացվող
առանձին վարույթն է՝ քրեական օրենսգրքով չթույլատրված մեկ կամ մի քանի
ենթադրաբար կատարված արարքների կապակցությամբ: Փաստորեն,
քրեական գործը դա վարույթ է, իսկ «քրեական վարույթ» հասկացությունը
տրված է Օրենսգրքի 26-րդ հոդվածում, որի համաձայն՝ այն ընդգրկում է
քրեական գործի հարուցման նախապատրաստումը, հարուցումը, քրեական
հետապնդումը, ինչպես նաև հարուցված գործի և իրականացվող քրեական
հետապնդման հետ կապված բոլոր դատավարական գործողությունները և
որոշումների ընդունումը:
Օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ սույն հոդվածի 2-րդ և
3-րդ մասերի կանոնները չեն գործում Օրենսգրքի 14-րդ բաժնով
նախատեսված դեպքերում: Օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասը
վերաբերում է քրեական հետապնդման մարմնի՝ գործի վարույթը կարճելու,
քրեական հետապնդումը դադարեցնելու կամ քրեական հետապնդում
չիրականացնելու մասին որոշումների առկայությամբ գործը նորոգելու
անթույլատրելիությանը: Նշված որոշումների առկայության պարագայում և
Օրենսգրքի 14-րդ բաժնով նախատեսված դեպքերում գործի նորոգման
անթույլատրելիության մասին պահանջը չի գործում:
Նշվածների հաշվառմամբ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ անձի
իրավունքների ու արժանապատվության խախտում պետք է դիտարկվի այն,
որ օրենսդրության մեջ բացակայում է նոր երևան եկած կամ նոր
հանգամանքների հիմքով քրեական գործի մինչդատական վարույթի
ընթացքում կայացված` գործի վարույթը կարճելու, քրեական հետապնդումը
դադարեցնելու կամ քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին
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վերջնական որոշումների վերանայման մեխանիզմը: Վերջինս, իր հերթին, չի
կարող
համատեղելի
լինել դատական
պաշտպանության,
արդար
դատաքննության,
այդ
թվում՝
արդարադատության
մատչելիության
սահմանադրաիրավական իրավունքներին: Դատական պաշտպանության և
արդար դատաքննության իրավունքները, լինելով մարդու և քաղաքացու
անօտարելի իրավունքներ, նրա մյուս իրավունքներն ու ազատություններն
ապահովող երաշխիք, էական տեղ են զբաղեցնում մարդու իրավունքների
շարքում, որոնց գոյության գլխավոր նախապայմանն ամենից առաջ
պետության` յուրաքանչյուր խախտված իրավունք որոշակի ընթացակարգի
միջոցով վերականգնելու պարտականությունն է: Եթե բացակայում է
իրավունքների պաշտպանության և վերականգնման արդյունավետ ընթացակարգը, ապա օրենսդրությամբ ամրագրված ցանկացած այլ իրավունք
ընդամենը հռչակագրային դրույթ է:
Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ գործով վարույթը
կարճելու, քրեական հետապնդումը դադարեցնելու կամ քրեական
հետապնդում չիրականացնելու մասին քրեական հետապնդման մարմնի
վերջնական որոշման` նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքների հիմքով
վերանայման հնարավորության համակարգային իրավակարգավորման
բացակայությունը պայմանավորված է առաջին հերթին Օրենսգրքի 454-րդ
հոդվածի 1-ին մասի առկա ձևակերպմամբ, որի արդյունքում վտանգվում է
անձի` իրավունքների և ազատությունների դատական, ինչպես նաև
պետական
այլ
մարմինների
առջև
իրավական
պաշտպանության
արդյունավետ միջոցների իրավունքը:
Միաժամանակ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ վիճարկվող
հոդվածի հակասահմանադրականության փաստի արձանագրումն ինքնին ի
զորու չէ վերացնել մինչդատական վարույթի ընթացքում կայացված
վերջնական դատավարական որոշումների նկատմամբ նոր երևան եկած կամ
նոր հանգամանքների հիմքով վարույթ իրականացնելու ինստիտուտի
կիրառության դժվարությունները: Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ Օրենսգրքով
սահմանված չեն բավարար չափով որոշակի կարգավորումներ գործով
վարույթը կարճելու, քրեական հետապնդումը դադարեցնելու կամ քրեական
հետապնդում չիրականացնելու մասին քրեական հետապնդման մարմնի
վերջնական որոշման` նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքների հիմքով
վերանայման հնարավորության վերաբերյալ: Մասնավորապես, իրավական
առումով անորոշ է այն, թե, օրինակ, դատախազը կարող է արդյոք Օրենսգրքի
456-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի հիմքով վերացնել քննիչի կողմից
կայացված՝ քրեական գործը կարճելու մասին որոշումը և վարույթ հարուցել
նոր երևան եկած հանգամանքներով այն պայմաններում, երբ Օրենսգրքով
ուղղակիորեն սահմանված է, որ նոր երևան եկած հանգամանքների
հետևանքով դատական ակտերը վերանայվում են, եթե ի հայտ են եկել
դատական ակտ կայացնելիս դատարանին անհայտ մնացած այլ
հանգամանքներ: Հետևաբար, արձանագրելով հանդերձ, որ հոդվածի
կարգավորումներում օգտագործվող «դատական ակտն» իր մեջ կարող է
ներառել նաև մինչդատական վարույթի ընթացքում կայացված վերջնական
որոշումները, այնուամենայնիվ, Գերագույն դատարանը փաստում է, որ այդ ի
հայտ եկած հանգամանքները պետք է անհայտ մնացած լինեին միայն
դատարանին և միայն դատական ակտը կայացնելու ժամանակ, իսկ տվյալ
դեպքում քրեական գործը կարճելու մասին որոշումն ընդունվել է
մինչդատական վարույթում և վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից:
Ուստի, անհրաժեշտ է նաև համապատասխան օրենսդրական փոփոխությամբ
Օրենսգրքի 456-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում «դատական ակտ
կայացնելիս դատարանին» բառերից հետո լրացնել «, իսկ մինչդատական
վարույթում վերջնական որոշումներ ընդունելիս՝ վարույթն իրականացնող
մարմնին» բառերը:

16

Խնդրահարույց է նաև մինչդատական վարույթի ընթացքում կայացված
համապատասխան որոշումների վերանայման լիազորությամբ օժտված
սուբյեկտի հարցը, այն պայմաններում, երբ օրենսդիրն այդ իրավունքով օժտել
է միայն Վերաքննիչ և Գերագույն դատարաններին (Օրենսգրքի 454-րդ
հոդվածի 2-րդ մաս):
Նշվածներից բխում է, որ մինչդատական վարույթում կայացված
վերջնական որոշումների՝ նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքների
հիմքերով վերանայման հնարավորությունն օրենսդրորեն համակարգային
իրավակարգավորման ենթարկելու մասին սահմանադրական պահանջը
կատարելու համար ոչ միայն վերացման են ենթակա այդ հնարավորությունն
արգելող օրենսդրական դրույթները, այլև հստակ կարգավորման կարիք ունի
դրա իրականացման դատավարական կարգը: Վերջինս կարող է կյանքի
կոչվել միայն համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների
տարբերակով:
Վերոգրյալի հիման վրա, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ մինչև
օրենսդրի կողմից համապատասխան փոփոխություններ կատարելու միջոցով
մինչդատական վարույթի ընթացքում կայացված վերջնական որոշումների՝
նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերանայման համար
անհրաժեշտ կառուցակարգեր և ընթացակարգեր սահմանելը՝ վիճարկվող
իրավադրույթը պետք է կիրառվի այնպես, որպեսզի ապահովվի անձի՝
պետական մարմինների առջև իրավական պաշտպանության արդյունավետ
միջոցների իրավունքը:
Ելնելով գործի քննության արդյունքներից, հիմք ընդունելով
Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը, 142-րդ հոդվածի
4-րդ մասը, 143-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով «Սահմանադրական
դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 50-րդ, 51-րդ և 59-րդ հոդվածներով՝
Գերագույն դատարանը.
ՈՐՈՇԵՑ
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 454-րդ հոդվածի 1-ին մասը այնքանով, որքանով բացառում է
նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքների հիմքով մինչդատական վարույթի
ընթացքում կայացված վերջնական որոշումների՝ օրենքով սահմանված
կարգով վերանայումը, ճանաչել Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 68-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 79-րդ հոդվածի պահանջներին հակասող:
2. Հիմք ընդունելով Սահմանադրության 143-րդ հոդվածի 3-րդ մասը,
«Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 56-րդ հոդվածի 8րդ մասի 4-րդ կետը, 18-20-րդ մասերը, հաշվի առնելով սույն որոշման մեջ
արտահայտված իրավական դիրքորոշումները և վիճարկվող դրույթի՝ դրանց
համապատասխանեցման անհրաժեշտությունը, փաստելով սույն որոշման
եզրափակիչ մասի 1-ին կետով Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված
իրավադրույթի փոխկապվածությունը ԼՂՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի վերաբերելի իրավակարգավորումներին, ինչպես նաև նկատի
ունենալով օրենսդրական պահանջը՝ իրավական անվտանգությունը
չխաթարելու վերաբերյալ՝ սույն որոշման եզրափակիչ մասի 1-ին կետով
Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված իրավադրույթի ուժը կորցնելու
վերջնաժամկետ սահմանել 2020 թվականի սեպտեմբերի 01-ը՝ հնարավորություն տալով Ազգային ժողովին ԼՂՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի իրավակարգավորումները համապատասխանեցնելու սույն
որոշման պահանջներին:
3. Սահմանադրության 143-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն
որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ`
27 մարտի 2020 թվականի
ԳԴՈ-19

Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՐՏԱԿԱՐԳ
ԻՐԱՎԻՃԱԿ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հաշվի առնելով աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում նոր
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(COVID-19,
այսուհետ`
վարակ)
տարածման դեպքերը և այդ վարակը Առողջապահության համաշխարհային
կազմակերպության գլխավոր տնօրենի` 2020 թվականի մարտի 11-ի
հայտարարությամբ որպես պանդեմիա որակելու հանգամանքը,
հաշվի առնելով նաև, որ չնայած նոր կորոնավիրուսային
հիվանդության տարածման կանխարգելման և կորոնավիրուսի համաճարակի
սպառնալիքից բնակչության պաշտպանության ուղղությամբ ձեռնարկված
միջոցառումների արդյունքում տևական ժամանակահատվածում Արցախի
Հանրապետությունում վարակի դեպքեր չէին արձանագրվել, սակայն վերջերս
վարակի արձանագրված դեպքերը անհրաժեշտություն են առաջացրել նոր
լրացուցիչ քայլերի ձեռնարկման և միջոցառումների իրականացման, այդ
թվում՝ ապրիլի 14-ին նախագահական ընտրությունների անցկացման
ժամանակ,
հիմք ընդունելով այն, որ Արցախի Հանրապետությունում վարակի
տարածման հետևանքով
համաճարակային
իրադրությունը` որպես
համաճարակի հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակ, սպառնում է
բնակչության կյանքին և առողջությանը և կարող է հանգեցնել անձանց
կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման,
ելնելով նման արտակարգ իրավիճակում մարդկանց կյանքի և
առողջության ապահովման գերակայության սկզբունքից, ինչպես նաև
համաճարակի
կանխարգելման,
համաճարակային
իրադրության
պայմաններում բնակչության պաշտպանության, բնակչության առողջության
պահպանման
և
առողջական
վիճակի
բարելավման
նպատակով
սանիտարականխարգելիչ, կարանտինային հատուկ միջոցառումների,
վարակի տարածումը կանխելու և վերացնելու հատուկ պայմաններ և ռեժիմ
սահմանելու, ինչպես նաև բնակչության պաշտպանության կանխարգելիչ այլ
աշխատանքների և միջոցառումների ժամանակին, պատշաճ, օպերատիվ,
արդյունավետ կազմակերպման և իրականացման անհրաժեշտությունից,
հաշվի առնելով, որ վարակի տարածմանը էականորեն նպաստում
կամ կարող են նպաստել, իսկ կանխարգելմանը` խոչընդոտել այլ, այդ թվում`
վարակված բնակչության բարձր ցուցանիշներ ունեցող երկրներից
պոտենցիալ վարակակիր անձանց՝ Արցախի Հանրապետություն մուտք
գործելու, Արցախի Հանրապետության տարածքում անձանց ազատ
տեղաշարժվելու,
հանրային
միջոցառումներին
մասնակցելու,
համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումներ չիրականացնելու, իսկ
ախտանիշների առկայության դեպքում` բժշկական զննություն չանցնելու
հանգամանքները,
հիմք
ընդունելով
այն,
որ
Արցախի
Հանրապետության
Սահմանադրության 93-րդ և 133-րդ հոդվածները Արցախի Հանրապետության
Նախագահին լիազորում են երկրում արտակարգ իրավիճակ հայտարարել
տարերային աղետի բնույթ ունեցող բնական կամ տեխնածին աղետների
կանխարգելման, ինչպես նաև դրանց հետևանքների վերացման նպատակով և
այն, որ վարակի տարածումը զանգվածաբար սպառնում է մարդկանց կյանքին
ու առողջությանը, և հաշվի առնելով Արցախի Հանրապետության
Սահմանադրության 3-րդ հոդվածով սահմանված` մարդու` որպես
բարձրագույն արժեք հանդիսանալու սահմանադրական կարգավիճակը, ինչը
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պետությանը պարտավորեցնում է միջոցներ ձեռնարկել անձանց կյանքի ու
առողջության պաշտպանության համար,
նկատի ունենալով այն, որ վարակի ներթափանցման և վարակված
անձանց առկայության և նրանց թվի ավելացման պայմաններում
համապատասխան կանխարգելիչ աշխատանքների և միջոցառումների
իրականացումը և դրանց արդյունքում անձանց կյանքի և առողջության
պաշտպանությունը հնարավոր չի լինի ապահովել առանց Արցախի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ երաշխավորված` մարդու և
քաղաքացու
հիմնական
իրավունքների
և
ազատությունների
սահմանափակման, մասնավորապես՝ անձնական ազատության (27-րդ
հոդված), ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի (40-րդ հոդված), հավաքների
ազատության (44-րդ հոդված), սեփականության իրավունքի (60-րդ հոդված) և
արտակարգ
իրավիճակի
ժամանակ
Արցախի
Հանրապետության
Սահմանադրությամբ սահմանափակման ենթակա այլ իրավունքները և
ազատությունները` իրավիճակի պահանջով և օրենքով սահմանված կարգով
ժամանակավորապես կասեցնելու կամ լրացուցիչ սահմանափակումների
ենթարկելու,
և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 93րդ հոդվածի 20-րդ կետով, 133-րդ հոդվածի 1-ին մասով և «Արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքի 1-ին և 5րդ հոդվածներով` ո ր ո շ ու մ եմ.
1.
Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում 2020 թվականի
ապրիլի 12-ից, ժամը 22:00-ից սկսած մինչև 2020 թվականի մայիսի12-ը, ժամը
22:00-ն ներառյալ ժամկետով հայտարարել արտակարգ իրավիճակ:
2.
Արտակարգ իրավիճակի իրավական ռեժիմն ապահովող ուժերի
և միջոցների միասնական ղեկավարումն իրականացնելու նպատակով
ստեղծել
պարետատուն
(այսուհետ`
Պարետատուն):
Պարետատան
ղեկավարման համար պարետ նշանակել Արցախի Հանրապետության
պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանին (այսուհետ` Պարետ):
3.
Պարետատան կազմում ի պաշտոնե ընդգրկվում են Արցախի
Հանրապետության առողջապահության, գյուղատնտեսության, էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների, ֆինանսների, պաշտպանության
նախարարները, Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետը,
ազգային
անվտանգության
ծառայության
տնօրենը,
արտակարգ
իրավիճակների
պետական
ծառայության
տնօրենը,
Արցախի
Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի
կառավարչության պետ-աշխատակազմի ղեկավարի 1-ին տեղակալը և
Արցախի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարության
պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետը:
4.
Պարետատան աշխատանքների սպասարկումն ապահովում են
Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմը և
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության
գործերի կառավարչությունը:
5.
Պարետի հրավերով Պարետատան աշխատանքներին կարող են
մասնակցել պետական մարմինների, կազմակերպությունների ղեկավարներ
կամ
ներկայացուցիչներ,
Արցախի
Հանրապետության
շրջանների
վարչակազմերի ղեկավարներ, համայնքների ղեկավարներ:
6.
Պարետի ցուցումները պարտադիր են Պարետատան կազմի,
պետական կառավարման մարմինների ղեկավարների և ներկայացուցիչների,
ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակի իրավական ռեժիմն ապահովելու
նպատակով օգտագործվող ոստիկանության, ազգային անվտանգության
ծառայության,
պաշտպանության
նախարարության,
արտակարգ
իրավիճակների
պետական
ծառայության
ուժերի,
տարածքային
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համարֈ
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7.
Սահմանել արտակարգ իրավիճակի ժամանակ կիրառվող
միջոցառումները և իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր
սահմանափակումները, արտակարգ իրավիճակի իրավական ռեժիմն
ապահովող միջոցները` համաձայն հավելվածի:
8.
Սահմանել, որ արտակարգ իրավիճակի շրջանակներում
կիրառվող միջոցառումները և իրավունքների ու ազատությունների
ժամանակավոր սահմանափակումները, հաշվի առնելով համաչափության
սկզբունքը, կիրառվում են Արցախի Հանրապետության ողջ տարածքում կամ
Պարետատան կողմից որոշված տարածքների սահմաններում: Արտակարգ
իրավիճակի շրջանակներում կիրառվող միջոցառումների իրականացման և
իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումների
կիրառումն ապահովելու համար Պարետի ցուցումով կարող են ներգրավվել
արտակարգ իրավիճակի իրավական ռեժիմն ապահովող` ոստիկանության,
ազգային անվտանգության ծառայության, պաշտպանության նախարարության և արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ուժերն ու
միջոցները, ինչպես նաև տարածքային կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների աշխատակազմերի ներկայացուցիչներըֈ
9. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
2020թ. ապրիլի 12
Ստեփանակերտ
ՆՀ-32-Ն
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության Նախագահի
2020 թվականի ապրիլի 12-ի ՆՀ-32-Ն
հրամանագրի

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 12-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ, ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ, ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

I. ԱՆՁԱՆՑ ԱԶԱՏ ՏԵՂԱՇԱՐԺՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ
(ՏԵՂԱՇԱՐժՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՌԵԺԻՄ), ԶՆՆՈՒՄՆԵՐ
1.
Արցախի Հանրապետության պետական սահմանի բոլոր անցակետերում (այսուհետ` անցակետ) սահմանվում է անձանց, տրանսպորտային
միջոցների մուտքի (ելքի), բեռների, այլ գույքի, կենդանիների տեղափոխման,
անձանց ու տրանսպորտային միջոցների գտնվելու և տեղաշարժվելու հատուկ
կարգ` սույն հավելվածի համաձայն:
2.
Անցակետով թույլատրվում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների և նրանց ընտանիքների՝ Արցախի Հանրապետության քաղաքացի
չհանդիսացող անդամների, Արցախի Հանրապետության քաղաքացի
չհանդիսացող, սակայն Արցախի Հանրապետությունում օրինական հիմքերով
բնակվելու իրավունք ունեցող անձանց մուտքը Արցախի Հանրապետության
տարածք:
Անցակետով
արգելվում
է
Արցախի
Հանրապետության
քաղաքացիություն չունեցող այլ անձանց մուտքը Արցախի Հանրապետության
տարածք, բացառությամբ`
1) դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, հյուպատոսական
հիմնարկների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և
նրանց ընտանիքի անդամների.
2) այն դեպքերի, երբ Պարետի որոշմամբ, հաշվի առնելով այդ
երկրներում (տարածքներում) համաճարակային իրադրության իրավիճակը,
թույլատրվում է անձանց մուտք գործելը.
3) Պարետի որոշմամբ` այլ առանձնահատուկ դեպքերի:
3.
Պարետի որոշմամբ ցամաքային սահմանի անցակետով Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիների ելքը կարող է արգելվել, բացառությամբ
ապրանքների փոխադրումն իրականացնող անձանց և եթե սույն հավելվածի
25-րդ կետով սահմանված կարգով արտահանումները չեն արգելվել: Պարետի
որոշմամբ կարող են սահմանվել Արցախի Հանրապետությունից ելքի
առանձնահատկություններ:
4.
Անցակետով անձանց՝ Արցախի Հանրապետության տարածք
մուտք գործելուց հետո անհապաղ կատարվում է հատուկ զննություն վարակի
առկայության կամ վարակի ախտանիշների բացահայտման նպատակովֈ
Համապատասխան զննություն անցնելուց հետո բոլոր անձինք ենթակա են
ինքնամեկուսացման, եթե ախտանիշների առկայությամբ պայմանավորված
վերջիններիս նկատմամբ չի կիրառվում հոսպիտալացում և (կամ) այլ
սահմանափակող
միջոցառումներ:
Անցակետով
անձանց՝
Արցախի
Հանրապետության տարածք մուտք գործելուց հետո բժշկական զննություն
անցնելուց, հոսպիտալացումից, ինքնամեկուսացումից և (կամ) այլ
սահմանափակող միջոցառումներից հրաժարվելու դեպքում կարող է
սահմանափակվել այդ անձանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը որոշակի
տարածքի (վայրի) սահմաններում` հետազոտման, բուժման և վարակի
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տարածումը կանխելու նպատակով: Սույն կետից բացառությունները կարող
են սահմանվել Պարետի որոշմամբ:
5.
Առողջապահության նախարարի հրահանգով սահմանված`
համաճարակաբանական լարված իրավիճակ ունեցող երկրների ցանկից
ժամանած անձինք պետք է տեղափոխվեն հատուկ նախատեսված
կարանտինային վայրեր կամ նրանց կարող է հրահանգվել անցնել
ինքնամեկուսացման:
6.
Պարետի
ցուցումով
Արցախի
Հանրապետության
համապատասխան համայնքի (համայնքների) վարչական սահմաններում
կարող են կիրառվել հետևյալ սահմանափակումները`
1) համայնքի վարչական սահման մուտք գործելու և վարչական
սահմաններից ելք կատարելու հատուկ ռեժիմ` բացառությամբ առաջին
անհրաժեշտության ապրանքների, պարագաների, սննդամթերքի, դեղորայքի,
վառելիքի մատակարարման դեպքերի, ինչպես նաև Պարետի ցուցումով`
արտակարգ
իրավիճակ
հայտարարելու
համար
հիմք
ծառայած
հանգամանքների վերացման և այլ հրատապ հարցեր լուծելու անհրաժեշտությունից ելնելով կատարվող մուտքերի և ելքերի.
2) անձանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի սահմանափակում
կամ ինքնամեկուսացում իրենց մշտական բնակության կամ գտնվելու վայրում
կամ իրենց նախընտրությամբ` մեկ այլ վայրում, նրանց նկատմամբ
անհրաժեշտ հսկողության իրականացում և ազատ տեղաշարժի նորմավորում՝
պահպանելով կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու
նպատակով ընտրողների և այլ անձանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը.
3) սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացում անձանց մշտական բնակության կամ գտնվելու վայրում.
4) անձանց մոտ վարակի առկայության կասկածի կամ դրա
հայտնաբերման դեպքում անձանց տեղափոխում հատուկ նախատեսված
կարանտինային վայրեր կամ բժշկական օգնություն և սպասարկում
իրականացնող կազմակերպություններ.
5) տրանսպորտային միջոցների զննում, դրանց մուտքի և ելքի արգելք:
7. Սույն հրամանագրի իմաստով ինքնամեկուսացում է համարվում
անձանց, այդ թվում` հիվանդի կամ վարակվածի կամ նրանց հետ շփված
անձանց (կոնտակտավորների) առանձնացումն իրենց մշտական բնակության
կամ իր նախընտրությամբ մեկ այլ վայրում՝ այլ անձանց հետ անմիջական
շփումը սահմանափակելու և վարակի տարածումը կանխելու նպատակով:
8. Համապատասխան համայնքի վարչական սահման մուտք գործելու և
տարածքից դուրս գալու հատուկ ռեժիմից բխող միջոցառումների
իրականացումն ապահովում են Արցախի Հանրապետության ոստիկանության
համապատասխան ստորաբաժանումները (այսուհետ` Ոստիկանություն),
Արցախի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարության,
արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության, առողջապահության
նախարարության
պետական
հիգիենիկ
և
հակահամաճարակային
տեսչության, սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության,
շրջանի վարչակազմի և համայնքապետարանի ներկայացուցիչները, իսկ
Պարետի ցուցումով` նաև պետական կառավարման այլ մարմիններ:
9. Հատուկ ռեժիմի իրականացումն ապահովելու համար կարող են
տեղադրվել հատուկ անցակետեր և զննման կետեր: Անցակետերում և զննման
կետերում բժշկական հսկողությունն ու զննությունը կարող են իրականացվել
բժշկական
օգնություն
և
սպասարկում
իրականացնող
անձանց
(բուժանձնակազմի),
Արցախի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարության,
առողջապահության
նախարարության
պետական
հիգիենիկ
և
հակահամաճարակային
տեսչության,
սննդամթերքի
անվտանգության պետական ծառայության և պետական կառավարման այլ
մարմինների ներկայացուցիչների կողմից: Անցակետերում և զննման
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կետերում անվտանգության և ռեժիմի պահպանությունն ապահովում է
Ոստիկանությունը:
II. ԱՆՁԱՆՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ
10. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց անշարժ և շարժական
գույքը կամ դրա մասը, ներառյալ դեղերը, բժշկական պարագաներն ու այլ
միջոցները Պարետի որոշմամբ կարող են օգտագործվել արտակարգ
իրավիճակի իրավական ռեժիմի ապահովման նպատակովֈ
11. Գույքի կամ դրա մասի սեփականատերն իրավունք ունի ստանալու
համարժեք փոխհատուցում գույքի ժամանակավոր տիրապետման և
օգտագործման դիմաց:
12. Գույքի կամ դրա մասի ժամանակավոր տիրապետման և
օգտագործման դիմաց փոխհատուցման չափը գնահատվում է Արցախի
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով՝ ոչ ուշ,
քան արտակարգ իրավիճակի ավարտից հետո մեկ ամսվա ընթացքում:
13. Գույքի ժամանակավոր տիրապետումը և օգտագործումը
նախատեսվում է անձանց կյանքի փրկության և (կամ) առողջության
պահպանման
նպատակով՝
գույքի
նպատակային
նշանակության
պահպանմամբ կամ առանց դրաֈ
14․Սույն հավելվածի 13-րդ կետով նախատեսված նպատակով գույքի
ժամանակավոր տիրապետման և օգտագործման մասին Պարետի որոշմամբ
սահմանվում են տվյալ գույքի կամ դրա մասի հետ իրականացվող
միջոցառումներըֈ
15. Գույքի կամ դրա մասի ժամանակավոր տիրապետման և
օգտագործման ժամանակահատվածը սահմանվում է Պարետի որոշմամբ,
սակայն ոչ ավելի, քան արտակարգ իրավիճակի իրավական ռեժիմի
սահմանված ժամանակահատվածում և ենթակա է դադարեցման արտակարգ
իրավիճակի իրավական ռեժիմի վերացման հիմքովֈ
16․Գույքի կամ դրա մասի ժամանակավոր տիրապետման և
օգտագործման ընթացքում գույքի պահպանման համար պատասխանատու է
պետությունըֈ
III. ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒՄ,
ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻՆ ՊԱՀԵԼՈՒ ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ, ՏԱՐԵՑՆԵՐԻՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ,
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ, ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱՄԱՍԵՐՈՒՄ
17. Քրեակատարողական հիմնարկում և ձերբակալվածներին պահելու
վայրերում արգելվում են`
1) հանձնուքներ, ծանրոցներ և փաթեթներ ստանալը և ուղարկելը.
2) տեսակցություններ ունենալը (բացառությամբ տեսազանգից
օգտվելու դեպքերի).
3) կրոնական ծեսերի կազմակերպումը և դրանց մասնակցելը:
18. Քրեակատարողական հիմնարկում քրեակատարողական հիմնարկի առաջարկությամբ և Պարետի ցուցումով կարող են սահմանափակվել կամ
արգելվել`
1) զբոսանքները.
2) քրեակատարողական հիմնարկի տարածքի սահմաններում և
դրանից դուրս գտնվելը (այդ թվում՝ կարճաժամկետ մեկնելը), տարածքի
սահմաններում տեղաշարժվելը.
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3) Պարետի ցուցումով` այլ գործունեություն:
19. Տարեցներին սոցիալական ծառայություններ տրամադրող, երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում և
հոգեբուժական կազմակերպություններում արգելվում է`
1) հանձնուքներ, ծանրոցներ և փաթեթներ ստանալը և ուղարկելը.
2) տեսակցություններ ունենալը (բացառությամբ տեսազանգից
օգտվելու դեպքերի):
20. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության
զորամասերում արգելվում են`
1) հանձնուքներ, ծանրոցներ և փաթեթներ ստանալը և ուղարկելը.
2) տեսակցություններ ունենալը (բացառությամբ տեսազանգից
օգտվելու դեպքերի).
3) շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի պարտադիր
զինծառայողների արձակուրդը.
4) Պարետի ցուցումով` այլ գործունեություն:
21. Սույն հավելվածի 17-19-րդ կետերով սահմանված սահմանափակումները չեն տարածվում օրենսդրությամբ սահմանված իրենց
լիազորությունների և գործառույթների իրականացման կապակցությամբ
իրավասու անձանց և մարմինների, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով`
Մարդու իրավունքների պաշտպանի և նրա իրավասու ներկայացուցչի,
Արցախի
Հանրապետության
Ազգային
ժողովի
պատգամավորների,
դիտորդական խմբերի, փաստաբանների կողմից համապատասխան վայրեր
կատարվող այցելությունների նկատմամբ:
IV. ՀԱՎԱՔՆԵՐ ԿԱՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐ
22.Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում արգելվում է
գործադուլների կազմակերպումը, անցկացումը և դրանց մասնակցելը:
23.Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում արգելվում է
հավաքների կազմակերպումը, անցկացումը և դրանց մասնակցելը,
բացառությամբ Պարետի որոշմամբ սահմանված դեպքերի:
24. Պարետի որոշմամբ սահմանված տարածքներում արգելվում է
հանրային միջոցառումների կազմակերպումը, անցկացումը և դրանց
մասնակցությունը: Սույն կետի իմաստով հանրային միջոցառումներ են 20 և
ավելի անձանց մասնակցությամբ անցկացվող հետևյալ միջոցառումները.
1) համերգները,
ցուցահանդեսները,
ցուցադրությունները,
թատերական ներկայացումները և սպորտային, մշակութային, կրթական այլ
միջոցառումները.
2) ժամանցային միջոցառումները.
3) տոնական և հիշատակի միջոցառումները, ներառյալ, բայց
չսահմանափակվելով ծննդյան (տարեդարձի), հարսանյաց (նշանադրության),
թաղման միջոցառումները.
4) Պարետի ցուցումով որպես հանրային միջոցառում որակված այլ
միջոցառումներ:
V. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ
25. Ֆինանսների նախարարության կողմից Պարետի որոշման հիման
վրա կարող է սահմանափակվել որոշակի ապրանքների կամ դրանց առանձին
խմբաքանակների արտահանումը Արցախի Հանրապետությունից դուրս կամ
ներմուծումը Արցախի Հանրապետությունֈ
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26.Արցախի Հանրապետության սահմանով ցամաքային և օդային
հաղորդակցության այլ սահմանափակումները կարող են կիրառվել Պարետի
որոշմամբ:
VI. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ
ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ, ԿՐԹԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ
27. Պարետի որոշմամբ Արցախի Հանրապետության ամբողջ
տարածքում կամ առանձին համայնքներում կարող է արգելվել տնտեսական
գործունեության առանձին տեսակների իրականացումը: Պարետի որոշմամբ
կարող է ժամանակավորապես արգելվել նաև տնտեսական գործունեություն
իրականացնող
առանձին
իրավաբանական
անձանց,
անհատ
ձեռնարկատերերի գործունեությունը, ինչպես նաև գյուղատնտեսական
արտադրանքի շուկաներում ֆիզիկական անձանց կողմից իրականացվող
վաճառքն այն վայրում (հասցեում), որտեղ պահպանված չեն Պարետի
որոշումներով և ցուցումներով սահմանված կանոնները:
28. Արտակարգ իրավիճակի ողջ ընթացքում դադարեցվում է
պետական, համայնքային և ոչ պետական հանրակրթական (այդ թվում՝
նախադպրոցական), նախնական մասնագիտական (արհեստագործական),
միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում,
արտադպրոցական
դաստիարակություն
իրականացնող
(մանկապատանեկան ստեղծագործական և գեղագիտական կենտրոններ,
երաժշտական,
նկարչական
և
արվեստի
դպրոցներ,
ակումբներ,
մարզադպրոցներ, առողջարարական ճամբարներ և արտադպրոցական
դաստիարակություն
իրականացնող
այլ
կազմակերպություններ)
կազմակերպություններում ուսումնական գործընթացը, բացառությամբ
հեռավար ուսուցման: Սույն կետով սահմանված սահմանափակումը չի
տարածվում ռազմական ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ:
29. Բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզիա ունեցող
կազմակերպությունները (անկախ սեփականության ձևից) բժշկական
օգնությունը և սպասարկումը իրականացնում են` հիմք ընդունելով Արցախի
Հանրապետության առողջապահության նախարարության ցուցումները:
VII. ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՌԱՆՁԻՆ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐ
30. Պարետի որոշմամբ սահմանված դեպքերում՝ Արցախի
Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսային հիվանդության վարակման
առկա և նոր դեպքերի, անձանց առողջական վիճակի, վարակի աղբյուրների,
առկա կամ հնարավոր վարակակիր անձանց հետ շփված այլ անձանց
շրջանակի, զննում (վարակի թեստավորում) անցնող անձանց և ազատ
տեղաշարժվելու
իրավունքի
սահմանափակման
ենթարկված
կամ
ինքնամեկուսացված անձանց քանակի, առողջապահության բնագավառում
լիազոր մարմնի կողմից իրականացվող միջոցառումների և դրանց վերաբերող
տվյալների վերաբերյալ հրապարակումների, տեղեկատվական նյութերի,
հարցազրույցների, հաղորդումների (այսուհետ բոլորը միասին` հաղորդում)
հրապարակային տարածումը, փոխանցումը, ներառյալ ինտերնետային
կայքերում և սոցիալական ցանցերում դրանց հրապարակումների ձևով,
զանգվածային լրատվության միջոցների կողմից կատարվում է միայն
Պարետատան տրամադրած տեղեկատվության (այսուհետ` պաշտոնական
տեղեկատվություն) հղումով՝ ամբողջությամբ արտացոլելով պաշտոնական
տեղեկատվությունը (առանց խմբագրման)ֈ
31. Զանգվածային լրատվության միջոցների կողմից սույն հավելվածի
30-րդ կետով նախատեսված հաղորդումներն առանց պաշտոնական
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տեղեկատվության հիմքի հրապարակելու դեպքում՝ ԶԼՄ-ները պետք
է հրապարակեն Պարետատան կողմից այդ հաղորդման մեջ պարունակող
տեղեկությունների վերաբերյալ տրամադրված, հրապարակված հերքումը
կամ պարզաբանումը՝ այն ստանալուց (հրապարակվելուց) հետո 2 ժամվա
ընթացքումֈ Միաժամանակ, ԶԼՄ-ները պետք է ապահովեն վերջինիս
տարածումը նույն հարթակներով, ինչ կիրառվել է հաղորդման
հրապարակման ժամանակֈ
32. Օտարերկրյա զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից նոր տիպի
կորոնավիրուսի
համավարակի
վերաբերյալ
հրապարակված
տեղեկատվական կամ վերլուծական նյութերի ամբողջական կամ մասնակի
արտատպման դեպքում ԶԼՄ-ները պետք է հրապարակեն նյութի
սկզբնաղբյուրը՝ նյութի վերնագրումֈ
33. Սույն գլխով սահմանված սահմանափակումները չեն կիրառվում՝
1) պետական պաշտոնատար անձանց կողմից կատարված
հաղորդումների կամ նրանց հաղորդումներին կատարված հղումների
նկատմամբ.
2) օտարերկրյա պետությունների
ղեկավարների, պետական
մարմինների և (կամ) նրանց ներկայացուցիչների պաշտոնական կայքերին,
սոցիալական ցանցերի պաշտոնական էջերին կատարված հղումների
նկատմամբ:

Արցախի Հանրապետության Նախագահի
աշխատակազմի ղեկավար՝
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Մ.ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
26 մարտի 2020թ.

N 208-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի
պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ, «Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին»
օրենքի
37-րդ
հոդվածները
և
ղեկավարվելով
Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման N 2
հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ`
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի
փետրվարի 17-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի մարտի 26-ի N 208-Ն որոշման
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի
N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազար դրամով)

02
2
1
01

03

3

2
01

04
9

1

02

10
2
1
06

4
1
05

Բյուջետային ծախսերի
գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և
դասերի, ֆինանսավորվող
ծրագրերի և վերջիններս
իրականացնող մարմինների
անվանումները
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Քաղաքացիական
պաշտպանություն
Քաղաքացիական
պաշտպանություն
Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ
ԱՀ կառավարություն
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ,
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԴԱՏԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Դատական գործունեություն և իրավական
պաշտպանություն
Իրավական
պաշտպանություն
Քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց
պատճառված վնասի և
այլ պարտավորությունների հատուցման
ենթակա ծախսեր
ԱՀ ֆինանսների
նախարարություն
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տնտեսական
հարաբերություններ (այլ
դասերին չպատկանող)
Տնտեսական
հարաբերություններ (այլ
դասերին չպատկանող)
Նյութական ռեսուրսների
ԱՀ պետական պահուստի
ձևավորում և պահպանում
ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական
ծառայություն
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ծերություն
Ծերություն
Աշխատանքային
կենսաթոշակներ
ԱՀ աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման
նախարարություն
Ընտանիքի անդամներ և
զավակներ
Ընտանիքի անդամներ և
զավակներ
Դրամական (նյութական)
օգնություն սոցիալապես

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

Առաջին
կիսամյակ

Ինն ամիս

Տարի

-

-

-

-

-

(20,000.0)

-

-

-

(20,000.0)

-

-

-

(20,000.0)

-

-

-

(20,000.0)
(20,000.0)

-

-

-

(20,000.0)

-

-

-

(20,000.0)

-

-

-

(20,000.0)

-

-

-

(20,000.0)

-

-

-

(20,000.0)

-

113,508.8

63,508.8

63,508.8

-

113,508.8

63,508.8

63,508.8

-

113,508.8

63,508.8

63,508.8

-

113,508.8

63,508.8

63,508.8

-

113,508.8

63,508.8

63,508.8

(3,000.0)
(3,000.0)

-

-

-

(3,000.0)

-

-

-

(3,000.0)

-

-

-

3,000.0

-

-

-

3,000.0

-

-

-

3,000.0

-

-

-
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2
1
02

03

05

07

անապահով քաղաքացիներին և ընտանիքներին
ԱՀ աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի
և վերաբնակեցման
նախարարություն
3,000.0
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ
ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
Այլ ծախսեր
Այլ ծրագրեր
Կապիտալ ներդրումներ
ԱՀ կառավարություն
(10,065,301.6)
ԱՀ քաղաքաշինության
նախարարություն
9,565,301.6
Ստեփանակերտի
քաղաքապետարան
120,000.0
Ասկերանի շրջանի
վարչակազմ
20,000.0
Հադրութի շրջանի
վարչակազմ
49,000.0
Մարտակերտի շրջանի
վարչակազմ
70,000.0
Մարտունու շրջանի
վարչակազմ
77,000.0
Շահումյանի շրջանի
վարչակազմ
30,000.0
Շուշիի շրջանի
վարչակազմ
82,000.0
Քաշաթաղի շրջանի
վարչակազմ
52,000.0
Հանրապետական միջոցառումների (միջազգային
կազմակերպությունների
մասնակցությամբ)
իրականացման ծրագրեր
ԱՀ կառավարություն
Տոնական օրերի
միջոցառումներ
ԱՀ կառավարություն
Նախորդ տարիներից
առաջացած պարտքերի
մարում
ԱՀ կառավարություն
-

-

-

-

(73,508.8)
(73,508.8)
(73,508.8)
(12,569,301.6)

(63,508.8)
(63,508.8)
(63,508.8)
(16,019,301.6)

(63,508.8)
(63,508.8)
(63,508.8)
(19,780,000.0)

11,324,301.6

14,044,301.6

17,423,000.0

299,000.0

485,000.0

580,000.0

149,000.0

241,000.0

242,000.0

119,000.0

189,000.0

234,000.0

171,000.0

271,000.0

335,000.0

187,000.0

298,000.0

368,000.0

69,000.0

96,000.0

113,000.0

118,000.0

187,000.0

230,000.0

133,000.0

208,000.0

255,000.0

(20,000.0)
(20,000.0)

-

-

(30,000.0)
(30,000.0)

-

-

(23,508.8)
(23,508.8)

(63,508.8)
(63,508.8)

(63,508.8)
(63,508.8)

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
2 ապրիլի 2020թ.

N 223-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 254 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000
թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի
նկատմամբ ներկայացվող պահանջները սահմանելու և այդ փաստաթղթերի
կազմման կարգը հաստատելու մասին» N 254 որոշման մեջ կատարել հետևյալ
փոփոխությունները և լրացումները.
1) որոշման 2-րդ կետի «բ» ենթակետում և որոշմամբ հաստատված
կարգում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով.
2) որոշման 2-րդ կետում՝
ա. «գ» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել,
բ. «դ» ենթակետում «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.»
կետադրական նշանով,
գ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ե» և «զ» ենթակետեր.
«ե/ էլեկտրոնային հարկային հաշիվը համարվում է եկամուտը
հիմնավորող փաստաթուղթ, եթե այն պարունակում է սույն որոշմամբ
սահմանված վավերապայմանները (բացառությամբ ստորագրությունների և
դրանց վերաբերող տվյալների) և հաստատված է փաստաթուղթը դուրս գրողի
(լիազորված անձի), իսկ հարկ վճարողների կողմից կիրառվող հարկային
հաշիվների դուրսգրման հատուկ ծրագրով (բիլինգային համակարգով)
Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով
դուրս գրված հարկային հաշիվների մասով` հարկային մարմնի
էլեկտրոնային ստորագրությամբ.
զ/ էլեկտրոնային հարկային հաշիվը համարվում է ծախսը հիմնավորող
փաստաթուղթ, եթե այն պարունակում է սույն որոշմամբ սահմանված
վավերապայմանները (բացառությամբ ստորագրությունների և դրանց
վերաբերող տվյալների) և հաստատված է փաստաթուղթը դուրս գրողի
(լիազորված անձի), իսկ հարկ վճարողների կողմից կիրառվող հարկային
հաշիվների դուրսգրման հատուկ ծրագրով (բիլինգային համակարգով)
Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով
դուրս գրված հարկային հաշիվների մասով` հարկային մարմնի և հարկային
հաշիվն ստացողի էլեկտրոնային ստորագրություններով:».
3) որոշմամբ հաստատված կարգի՝
ա. 1-ին կետում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ա.1» ենթակետ.
«ա.1) ճշգրտող հարկային հաշիվը.»,
բ. 1-ին կետում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «բ.1» ենթակետ.
«բ.1) ճշգրտող հաշիվ-ապրանքագիրը.»,
գ. 2-րդ կետի «բ» ենթակետից հանել «` բացառությամբ, եթե
հաշվարկային փաստաթուղթը դուրս է գրվել Հայաստանի Հանրապետության
հարկ վճարողի կողմից և պարունակում է գեներացված սերիա ու համար»
բառերը,
դ. 2-րդ կետի «դ» ենթակետում «ծառայությունների» բառից հետո
լրացնել «(աշխատանքների)» բառը,
ե. 2-րդ կետի «ե» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
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«ե/ ակտիվների միավորի գինը` դրա առանձնացումը հնարավոր
լինելու դեպքում, առևտրային զեղչը` առկայության դեպքում (այդ թվում`
հրապարակային առևտրային զեղչը) և ընդհանուր արժեքը կամ մատուցվող
ծառայությունների (կատարվող աշխատանքների) սակագինը, առևտրային
զեղչը` առկայության դեպքում (այդ թվում` հրապարակային առևտրային
զեղչը) ու հատուցման ենթակա ընդհանուր գումարը:»,
զ. 4-րդ կետի «բ» ենթակետից հանել «` բացառությամբ, եթե
հաշվարկային փաստաթուղթը դուրս է գրվել Հայաստանի Հանրապետության
հարկ վճարողի կողմից և պարունակում է գեներացված սերիա, համար»
բառերը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
2 ապրիլի 2020թ.

N 224-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 255 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000
թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
տարածքում առաքվող կամ տրամադրվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի,
ապրանքների գրանցման (հաշվառման) և վաճառվող արտադրանքի,
ապրանքների և դրանց գների (հասույթի) գրանցման (հաշվառման) մասին» N
255 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ
ՎԱՃԱՌՎՈՂ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԵՐԻ (ՀԱՍՈՒՅԹԻ)
ԳՐԱՆՑՄԱՆ (ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ) ՄԱՍԻՆ».
2) որոշման 1-ին և 3-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել.
3) որոշման 2-րդ, 2.1-ին, 4-րդ կետերում և որոշման 2-րդ կետով
հաստատված կարգում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը, բացառությամբ
««Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերի,
փոխարինել «Արցախի» բառով.
4) որոշման 2.1-ին կետից հանել «և էկոնոմիկայի» բառերը.
5) որոշման 2-րդ կետով հաստատված կարգի՝
ա. 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«6. Գրանցման գրքերում գրանցման (հաշվառման) ենթակա են ձեռք
բերված (սեփական արտադրության արտադրանքի դեպքում` վաճառքի
իրականացման վայրում` (կետերում) ընդունված) բոլոր ապրանքները
ստանալուց (ընդունելուց) անմիջապես հետո` մինչև վաճառքի հանելը, բայց
ոչ ուշ քան մինչև ապրանքները ստանալու օրվա ավարտը` անկախ առևտրի
իրականացման ձևից (մեծածախ կամ մանրածախ), բացառությամբ սույն կետի
երկրորդ պարբերությամբ սահմանված դեպքի:
Արցախի Հանրապետության տարածք ներմուծված ապրանքները
գրանցման գրքերում ենթակա են գրանցման (հաշվառման) ապրանքները
ստանալուց (ընդունելուց) անմիջապես հետո` մինչև վաճառքի հանելը, բայց
ոչ ուշ, քան ապրանքները ստանալու պահից երեք աշխատանքային օրվա
ընթացքում, եթե հարկային մարմնի ներկայացուցչի կողմից սահմանված
կարգով կազմվել է ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման
ամփոփագիր:
Տնտեսավարող սուբյեկտներն աշխատանքի ընթացքում (վաճառք
իրականացնելիս) պարտավոր են գրանցման գիրքը պահել առևտրի
(անմիջական վաճառքի) իրականացման վայրում (կետում):»,
բ. Ձև 2-ը 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
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 224-Ն որոշման
«Ձև 2
ՀԱՅՏ
ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԵՐԻ (ՀԱՍՈՒՅԹԻ)
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԳՐՔԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
Փաստաթղթի հերթական համարը
N____________________________

ԱՀ ֆինանսների նախարարության
____________________________________
հարկ վճարողներին սպասարկող
ստորաբաժանման պետ
____________________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

_______________________________________________________________________________
(հարկ վճարողի անունը, ազգանունը կամ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ))

____________________________________________________________________________
(հարկ վճարողի բնակության կամ գտնվելու վայրը)

Խնդրում եմ հաշվառել վաճառվող արտադրանքի, ապրանքների և դրանց գների
(հասույթի) գրանցման գիրքը (գրքերը).
էլեկտրոնային թղթային
1. _____________________________________________________
(առևտրի (անմիջական վաճառքի) իրականացման վայրը (կետը),

_______________________________________________________

անհրաժեշտ է նշել

գրքի վարման ձևը)

էլեկտրոնային թղթային
2. _____________________________________________________
_______________________________________________________

անհրաժեշտ է նշել
էլեկտրոնային թղթային

3. _____________________________________________________
_______________________________________________________

անհրաժեշտ է նշել

Նշված առևտրի (անմիջական վաճառքի) իրականացման վայրի (կետի) համար
նախկինում գիրք`
1. չեմ հաշվառել.
(ընդգծել)
2. հաշվառել եմ հետևյալ առևտրի (անմիջական վաճառքի) իրականացման
վայրի (կետի) համար.
էլեկտրոնային թղթային
1. _____________________________________________________
(առևտրի (անմիջական վաճառքի) իրականացման վայրը (կետը),

_______________________________________________________

անհրաժեշտ է նշել

գրքի վարման ձևը)

էլեկտրոնային թղթային
2. ______________________________________________________
_________________________________________________________

անհրաժեշտ է նշել
էլեկտրոնային թղթային

3. ______________________________________________________
________________________________________________________

անհրաժեշտ է նշել

Հաշվառումը վարվում է Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության
կողմից սահմանված չափանիշներին բավարարող հետևյալ համակարգչային
ծրագրով.*
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_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Կից ներկայացնում եմ՝
1. նշված հասցեի առկայությունը հիմնավորող իրավասու պետական
կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տրված
տեղեկանքը.
2. հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրից օգտվելու
համապատասխան փաստաթղթի պատճենը*:

Հարկ վճարողի պաշտոնատար
կամ լիազորված անձ

_________________ _________________________________
(ստորագրությունը)

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.
______ ______________________ 20

թ.

_____________________________
* Լրացվում (ներկայացվում) է միայն էլեկտրոնային գիրք հաշվառելու դեպքում:»:

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
2 ապրիլի 2020թ.

N 225-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՌԱՔՎՈՂ ԿԱՄ
ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ
ԵՎ ԳՐԱՆՑՄԱՆ (ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ) ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հարկերի մասին» օրենքի 284-րդ հոդվածը` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել Արցախի Հանրապետությունում առաքվող կամ
տեղափոխվող
արտադրանքի,
ապրանքների
փաստաթղթավորման
և
գրանցման (հաշվառման) կարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

35

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 225-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՌԱՔՎՈՂ ԿԱՄ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ
ԵՎ ԳՐԱՆՑՄԱՆ (ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ)

1. Սույն կարգով սահմանվում է Արցախի Հանրապետության տարածքում
առաքվող կամ տեղափոխվող` շարժական, նյութական գույք հանդիսացող
արտադրանքի, ապրանքների (այսուհետ` ապրանքներ) փաստաթղթավորման և
ուղեկցող փաստաթղթերի գրանցման (հաշվառման) կարգը: Սույն կարգի դրույթները
տարածվում են Արցախի Հանրապետության տարածքում ապրանքներ առաքող,
տեղափոխող,
վաճառող
կազմակերպությունների
(ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների համար` ձեռնարկատիրական գործունեության մասով) ու
անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ` հարկ վճարող) վրա, բացառությամբ բանկերի,
ապահովագրական ընկերությունների, արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված
մասնակիցների, վճարահաշվարկային և վարկային կազմակերպությունների: Սույն
կարգով սահմանված առաքվող կամ տեղափոխվող ապրանքների գրանցման
(հաշվառման)
գրքեր
վարելու
վերաբերյալ
դրույթները
չեն
տարածվում
«Արտոնագրային վճարների մասին» օրենքով սահմանված արտոնագրային վճար
վճարող հանդիսացող անձանց վրա:
2. Սույն կարգում կիրառվող հասկացությունները`
1) առաքման վայր` հարկ վճարողին պատկանող կամ նրա կողմից
օգտագործվող` հասցե ունեցող կամ չհասցեավորված անշարժ գույքի միավոր,
առևտրի օբյեկտ, առևտրի իրականացման վայրի վաճառատեղ, անշարժ գույքի
միավորներից որպես միասնություն կազմված անշարժ գույքի օբյեկտ, ընդերքի
տեղամաս, ներբնակավայրային և բնակավայրերի սահմանագծերից դուրս
աշխարհագրական օբյեկտ կամ ընդհանրական տարածք (նույն հասցեում գտնվող կամ
չգտնվող, սակայն հարկ վճարողին տնօրինման, տիրապետման կամ օգտագործման
իրավունքով պատկանող մեկ ընդհանրական` այլ անձանց տնօրինման,
տիրապետման կամ օգտագործման իրավունքով պատկանող տարածքներով
չսահմանազատված տարածք), որտեղից առաքվում, տեղափոխվում կամ որտեղ
վաճառվում է ապրանքը.
2) առաքման կետ` տրանսպորտային միջոց, որն օգտագործվում է նախապես
անհայտ գնորդներին հարկ վճարողի կողմից իր ապրանքներն առաքելու համար.
3) առաքվող ապրանք` հարկ վճարողի կողմից իր առաքման վայրերից կամ
առաքման կետերից, ինչպես նաև մաքսատնից (մաքսակետից) առուվաճառքի,
մատակարարման, փոխանակության, կոմիսիայի, գործակալի անունից հանդես գալու
պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրերի հիման վրա կամ առանց
դրանց գնորդին (ստացողին) կամ նրա նշած անձին հանձնվող (այդ թվում` տեղ
հասցնելու կամ փոխադրողին հանձնելու պայմանով)` իրացվող, հատկացվող, բաց
թողնվող, տրամադրվող կամ ցանկացած այլ ձևով օտարվող (այդ թվում` անհատույց)
ապրանք.
4) տեղափոխվող ապրանք` հարկ վճարողի կողմից իր առաքման վայրերի և
(կամ) առաքման կետերի միջև տեղափոխվող, իր առաքման վայրերից մաքսատուն
կամ մաքսակետ տեղափոխվող կամ պահատվության, հանձնարարության,
պրինցիպալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալության
պայմանագրերով կամ վերամշակման հանձնվող կամ հետ վերադարձվող կամ
վերամշակման ընդունված ապրանքանյութական արժեքների վերամշակման
արդյունքում վերադարձվող կամ որևէ առաքման վայրից կամ առաքման կետից ձեռք
բերված և տեղափոխվող (այդ թվում` փոխադրողի միջոցով) ապրանք.
5) ուղեկցող փաստաթուղթ՝ առաքվող կամ տեղափոխվող ապրանքն ուղեկցող`
սույն կարգին համապատասխանող հաշվարկային փաստաթուղթ:
3. Արցախի Հանրապետության տարածքում ապրանքի առաքումը կամ
տեղափոխումը պարտադիր կարգով իրականացվում է հետևյալ ուղեկցող
փաստաթղթերով՝
1) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքով հարկային հաշիվ դուրս գրելու
պարտավորության դեպքում առաքվող (ձեռք բերողի կողմից տեղափոխվելու դեպքում
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տեղափոխվող) ապրանքն ուղեկցվում է օրենքով սահմանված կարգով մատակարարի
կողմից դուրս գրված հարկային հաշիվներով, իսկ օրենքով սահմանված դեպքերում
կանխիկ դրամով իրականացվող դրամական հաշվարկներով կատարված
ձեռքբերումների մասով` հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կտրոններով.
2) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքով հարկային հաշվի փոխարեն այլ
հաշվարկային փաստաթուղթ լրացնելու (կազմելու) պարտավորության դեպքում,
ինչպես նաև ավելացված արժեքի հարկ վճարող չհամարվողների կողմից ապրանքներ
առաքելու դեպքում առաքվող (ձեռք բերողի կողմից տեղափոխվելու դեպքում
տեղափոխվող) ապրանքն ուղեկցվում է սահմանված կարգով մատակարարի կողմից
դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերով, իսկ օրենքով սահմանված դեպքերում
կանխիկ դրամով իրականացվող դրամական հաշվարկներով կատարված
ձեռքբերումների մասով` հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կտրոններով.
3) հարկ վճարողի կողմից ապրանքը (բացառությամբ ձեռք բերված և
տեղափոխվող ապրանքի) ուղեկցվում է ապրանքի տեղափոխումը հավաստող՝
սահմանված
կարգով դուրս գրված համապատասխան ապրանքագրերով,
բեռնագրերով և բեռնառաքման փաստաթղթերով, իսկ Արցախի Հանրապետության
(Հայաստանի Հանրապետության) տարածք ներմուծված ապրանքների համար (եթե
ապրանքը գտնվում է մաքսազերծման վայրերից դեպի առաջին նշանակման կետ
ճանապարհին)՝ մաքսային համապատասխան (փոխադրման ամփոփագիր և (կամ)
մաքսային հայտարարագիր) փաստաթղթերով:
4. Սույն կարգի իմաստով ուղեկցող փաստաթղթին (բացառությամբ օրենքով
սահմանված դեպքերում կանխիկ դրամով իրականացվող դրամական հաշվարկներով
կատարված գործարքների մասով հսկիչ-դրամարկղային մեքենայի կտրոններին)
ներկայացվող պահանջները համարվում են բավարարված, եթե ուղեկցող
փաստաթղթում առկա են հետևյալ վավերապայմանները`
1) ուղեկցող փաստաթղթի հերթական համարը, դուրսգրման ամսաթիվը, ամիսը,
տարեթիվը.
2) առաքող կամ տեղափոխող անձի (բացառությամբ ձեռք բերողի կողմից տեղափոխման դեպքի) անվանումը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը (այսուհետ՝ ՀՎՀՀ).
3) առաքման կամ տեղափոխման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը.
4)
առաքման
վայրի
հասցեն
կամ
առաքման
կետի
տվյալները
(ավտոտրանսպորտային միջոցի մակնիշը և պետական համարանիշը), որտեղից
առաքվում կամ տեղափոխվում է ապրանքը.
5) առաքվող կամ տեղափոխվող ապրանքների նշանակման վայրի հասցեն,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ապրանքները գնորդին հանձնվում են առաքման
վայրում.
6) առաքվող (ձեռք բերողի կողմից տեղափոխվելու դեպքում տեղափոխվող)
ապրանքների քանակը և գինը (արժեքը) հանրագումարով.
7) առաքվող կամ տեղափոխվող ապրանքի գնորդի (ստացողի)՝ Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ պահանջվող տվյալները, ֆիզիկական անձանց
համար` անունը, ազգանունը.
8) գրանցման գրքի, էջի և տողի համարների գրառումը (բացառությամբ հարկային
հաշիվների):
5. Սույն կարգի իմաստով անփաստաթուղթ ապրանք է համարվում առաքվող
կամ տեղափոխվող այն ապրանքը, որը`
1) փաստացի առաքվում կամ տեղափոխվում է առանց համապատասխան
ուղեկցող փաստաթղթի.
2) փաստացի առաքման կամ տեղափոխման ժամանակ օրենքով սահմանված
կարգով հայտնաբերված՝ ուղեկցող (կամ էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրված)
փաստաթղթերի համեմատությամբ փաստացի առաքվող կամ տեղափոխվող
ապրանքի քանակական ավելցուկը.
3) փաստացի առաքվում կամ տեղափոխվում է սույն կարգի 4-րդ կետի
պահանջներին չբավարարող ուղեկցող փաստաթղթով: Սույն ենթակետի կիրառման
իմաստով ուղեկցող փաստաթղթին ներկայացվող պահանջները համարվում են
բավարարված
նաև
այն
դեպքերում,
երբ
ուղեկցող
փաստաթղթերի
վավերապայմաններում առկա են ոչ էական թերություններ (վրիպակներ, ոչ
իրավաբանական անճշտություններ և բացթողումներ), պայմանով, որ առկա
վավերապայմաններն ըստ էության հիմնավորում են սույն կարգի 4-րդ կետի
պահանջների կատարված լինելը.
4) օրենքով սահմանված կարգով հայտնաբերված փաստացի առաքվող (այդ
թվում` ձեռք բերողի կողմից տեղափոխելու դեպքում` տեղափոխվող) ապրանք է,

37

սակայն ուղեկցվում է սույն կարգի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված այլ
ուղեկցող փաստաթղթով:
6. Անփաստաթուղթ ապրանքի մասով սույն կարգի դրույթները չեն տարածվում
հարկ վճարողի կողմից օրենքով սահմանված դեպքերում կանխիկ դրամական
հաշվարկներով վաճառված ապրանքների վրա, երբ պարտադիր է հսկիչդրամարկղային մեքենաների կիրառումը: Անփաստաթուղթ ապրանքի մասով սույն
կարգի դրույթները տարածվում են ապրանքներ ձեռք բերող հարկ վճարողների կողմից
տեղափոխվելու դեպքում տեղափոխվող ապրանքների վրա՝ անկախ ապրանքներ
վաճառող հարկ վճարողի համար հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառումը
պարտադիր լինելու հանգամանքից:
7. Հարկ վճարողն իր առաքման վայրից կամ առաքման կետից ապրանքի
առաքում
կամ
տեղափոխում
իրականացնելու
(բացառությամբ
Արցախի
Հանրապետության
(Հայաստանի
Հանրապետության)
տարածք
ներմուծված
ապրանքների մաքսազերծման վայրերից դեպի առաջին նշանակման կետ
տեղափոխման) դեպքում պարտավոր է սույն կարգին համապատասխան՝ վարել
առաքվող կամ տեղափոխվող ապրանքների փաստաթղթավորում և ուղեկցող
փաստաթղթերի հաշվառում` կատարելով գրանցումներ սույն կարգի N 1 հավելվածով
սահմանված ձևով էջերից կազմված, համարակալված, թելակարված և իր հաշվառման
վայրի հարկային մարմնի կողմից հաշվառված ու դրոշմակնքված` առաքվող կամ
տեղափոխվող ապրանքների գրանցման (հաշվառման) գրքերում (այսուհետ` գիրք):
8. Հարկ վճարողն իր յուրաքանչյուր առաքման վայրի (կետի) համար
(ապրանքների առաքում կամ տեղափոխում իրականացնելու դեպքում) պարտավոր է
վարել առանձին գիրք, որը սույն կարգին համապատասխան ներկայացվում է
հարկային մարմին` հաշվառման և դրոշմակնքման: Հարկ վճարողը պարտավոր է
ապրանքների առաքման կամ տեղափոխման ընթացքում
գիրքը
պահել
համապատասխան առաքման վայրում (կետում), գրքերում գրանցումները կատարել
գրիչով: Սույն կետի պահանջների խախտումը համարվում է առաքվող կամ
տեղափոխվող ապրանքների գրանցման (հաշվառման) կարգի խախտում:
9. Հարկային մարմնում հաշվառված և դրոշմակնքված գիրքը խիստ հաշվառման
փաստաթուղթ է, որը հերթական համարով հաշվառվում է հարկային մարմնում
վարվող` հարկային մարմնում կնքված գրքերի հաշվառման գրանցամատյանում
(այսուհետ` գրանցամատյան):
10. Հարկ վճարողը (հարկ վճարող կազմակերպության պաշտոնատար կամ
լիազորված անձը) իր հաշվառման վայրի հարկային մարմին է ներկայացնում սույն
կարգի N 2 հավելվածով սահմանված ձևի հայտ ու հարկային մարմնում հաշվառման և
դրոշմակնքման համար գիրքը, իսկ նախկինում հարկային մարմնի հաշվառած և
դրոշմակնքած գրքի լրանալ-ավարտվելուց հետո նոր գիրք ներկայացնելու դեպքում`
նաև նախկինում կնքված և համարակալված գիրքը: Հայտը հարկային մարմին
մուտքագրվելուց հետո ոչ ուշ, քան երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում հարկային
մարմինն ապահովում է գրքերի կնքումը, հաշվառումը և տրամադրումը հարկ
վճարողին, որը ներառում է`
1) գրանցամատյանում պահանջվող տեղեկատվության լրացումը.
2) գրքի համարակալումը գրանցամատյանում գրանցման և տվյալ հարկ
վճարողի` հարկային մարմնում կնքված գրքերի հերթական համարներով.
3) գրքի կազմի վրա հարկ վճարողի անվանման, կազմակերպական-իրավական
ձևի, ՀՎՀՀ-ի, գտնվելու (հաշվառման) վայրի, գտնվելու (հաշվառման) վայրից
տարբերվող` առաքման վայրի, առաքման կետի դեպքում` տրանսպորտային միջոցի
անվանումը, մակնիշը և պետական համարանիշը, ըստ հարկային մարմնում վարվող
գրանցամատյանի` գրքի հերթական համարի նշումը.
4) գրքի վերջին էջի թելակարված մասի կնքումը և ստորագրումը հարկային
մարմնի ղեկավարի կողմից, դրան կից գրքի կնքման և համարակալման ամսաթվի,
ամսվա, տարեթվի գրառումը.
5) հարկ վճարողի նախկինում կնքված գիրքը լրացված-ավարտված լինելու
դեպքում վերջին գրառումից անմիջապես հետո «Գիրքն ավարտված է» նշումը
կատարելը և կնքելը.
6) հաշվառված և դրոշմակնքված գրքի տրամադրումը հարկ վճարողին, հարկ
վճարողի պաշտոնատար կամ լիազորված անձի կողմից դրա համար
գրանցամատյանում ստորագրելը:
11. Սույն կարգին համապատասխան էլեկտրոնային գրանցում (հաշվառում)
կարող են իրականացնել (էլեկտրոնային գիրք կարող են վարել) գրքեր վարելու
պարտավորություն ունեցող այն հարկ վճարողները, որոնք հաշվառումը վարում են
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից սահմանված
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չափանիշներին բավարարող համակարգչային ծրագրերով (այսուհետ՝ ծրագիր) և սույն
կարգին համապատասխան հաշվառել են էլեկտրոնային գիրք (գրքեր): Էլեկտրոնային
գիրք հաշվառելու լիազորություն ունեցող անձինք և նրանց էլեկտրոնային թվային
ստորագրությունները գրանցվում և հաշվառվում են հարկային մարմնում:
12. Էլեկտրոնային գիրք (գրքեր) հաշվառելու համար սույն կարգի 11-րդ կետում
նշված հարկ վճարողները հարկային մարմին են ներկայացնում հայտ` նշելով.
1) յուրաքանչյուր առաքման վայրի տվյալները (առաքման վայրի հասցեն, իսկ
չհասցեավորված առաքման վայրի դեպքում` համապատասխան առաքման վայրի
անվանումը).
2) յուրաքանչյուր առաքման կետի տվյալները (տրանսպորտային միջոցի
անվանումը, մակնիշը և պետական համարանիշը):
13. Սույն կարգի 12-րդ կետում նշված հայտն առաջին անգամ լրացվում է
ներկայացման պահի դրությամբ հարկ վճարողի այն առաքման վայրերի և (կամ)
առաքման կետերի համար, որոնց մասով նախատեսվում է վարել էլեկտրոնային գրքեր,
ինչի վերաբերյալ գրանցման հայտում կատարվում է համապատասխան նշում:
Հետագայում նոր առաքման վայրերի կամ նոր առաքման կետերի համար
էլեկտրոնային գիրք հաշվառելու նպատակով լրացվում և ներկայացվում են առանձին
հայտեր:
14. Հարկային մարմինը սույն կարգի 12-րդ կետում նշված հայտը ստանալուց
հետո ոչ ուշ, քան երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում հարկ վճարողին ուղարկում
է ծանուցում հայտում նշված` բոլոր առաքման վայրերի և (կամ) բոլոր առաքման
կետերի համար էլեկտրոնային գրքերի հերթական համարների վերաբերյալ:
15. Ծանուցման ստացմանը հաջորդող օրվանից սույն կարգի 12-րդ կետում նշված
հայտով ներկայացված առաքման վայրերի կամ առաքման կետերի համար սույն
կարգին համապատասխան առաքվող կամ տեղափոխվող ապրանքները հաշվառված
(գրանցված) են համարվում բացառապես համապատասխան էլեկտրոնային գրքում
սույն կարգին համապատասխան գրանցված լինելու դեպքում:
16. էլեկտրոնային գիրքը (գրքերը) հաշվառումից հանելու համար հարկ վճարողը
հաշվառման վայրի հարկային մարմին է ներկայացնում դադարեցման հայտ`
լրացնելով հարկ վճարողի և համապատասխան առաքման վայրերի կամ առաքման
կետերի տվյալները, դադարեցման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը:
17. Դադարեցման հայտով ներկայացված առաքման վայրերի կամ առաքման
կետերի համար համապատասխան էլեկտրոնային գրքերում գրանցված փաստաթղթերը չեն համարվում օրենքին համապատասխան կատարված գրանցումներ:
18. Լրացված-ավարտված գրքերը պահվում են տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ
մինչև գրքում ամենավերջին գրանցման օրից սկսած երեք տարին լրանալը և
ներկայացվում Արցախի Հանրապետության հարկային մարմին` նրանց պահանջի
դեպքում:
19. Առաքման վայրի կամ առաքման կետի գրքի լրանալուց-ավարտվելուց հետո
կամ
մինչև
դրա
լրանալ-ավարտվելը
հարկ
վճարողը,
սույն
կարգին
համապատասխան, նոր գիրք է ներկայացնում հարկային մարմին` հաշվառման և
դրոշմակնքման: Նոր գրքում գրանցումները կարող են կատարվել միայն հարկային
մարմին ներկայացված` լրացված-ավարտված գրքի վերջին գրառումից անմիջապես
հետո հարկային մարմնի կողմից «Գիրքն ավարտված է» գրառումը կատարվելուց և
կնքվելուց հետո: Եթե հարկ վճարողը հարկային մարմին հաշվառման և
դրոշմակնքման համար տվյալ առաքման վայրի կամ առաքման կետի նոր գիրքը
ներկայացրել է մինչև նախկինում հարկային մարմնի կնքած և հաշվառած գրքի
լրանալ-ավարտվելը, ապա նոր գիրքը ստանալուց հետո պարտավոր է նախկինում
հաշվառված և դրոշմակնքված գիրքը լրանալ-ավարտվելուց հետո ներկայացնել
հարկային մարմին: Սույն կետում նշված դեպքում հարկային մարմինը մեկ
աշխատանքային օրվա ընթացքում գրքի վերջին գրառումից անմիջապես հետո
կատարում է «Գիրքն ավարտված է» գրառումը, կնքում և հարկ վճարողին է
տրամադրում լրացված-ավարտված գիրքը:
20. Էլեկտրոնային գրանցում (հաշվառում) վարող (էլեկտրոնային գիրք վարող)
տնտեսավարող սուբյեկտները պարտավոր են հարկային մարմնի կողմից
իրականացվող ստուգումների ժամանակ` ստուգման հանձնարարագրի հիման վրա,
ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձանց տրամադրել ծրագրի միջոցով
ստեղծված ֆայլի պատճենը:
21. Ծրագրի միջոցով ստեղծված ֆայլի պատճենը ստուգում իրականացնող
պաշտոնատար անձանց տրամադրվում է էլեկտրոնային կրիչով` համապատասխան
պահանջը ստանալուց հետո անմիջապես:
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22. Ծրագրի միջոցով ստեղծված ֆայլի պատճենը պետք է պարունակի առնվազն
տվյալ հարկ վճարողի անունից հարկային մարմին հաշվետվություններն
էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար
անձի էլեկտրոնային ստորագրությունը: Ծրագրի միջոցով ստեղծված ֆայլի պատճենը
կարող է ստորագրվել նաև հարկ վճարողի այլ պաշտոնատար անձանց էլեկտրոնային
ստորագրությամբ:
23. Էլեկտրոնային կրիչով ծրագրի միջոցով ստեղծված ֆայլի պատճենի՝ ստուգում
իրականացնող պաշտոնատար անձանց հանձնումը կատարվում է հանձնմանընդունման ակտով, որը ստորագրվում է կազմակերպության գործադիր մարմնի
ղեկավարի, իսկ նրա բացակայության դեպքում՝ վերջինիս փոխարինող անձի կամ
հարկային հաշվետվությունների կազմման համար պատասխանատու պաշտոնատար
անձի (գլխավոր հաշվապահի) և ծրագրի միջոցով ստեղծված ֆայլի պատճենը
տրամադրելու պահանջը ներկայացրած՝ ստուգում իրականացնող պաշտոնատար
անձանց կողմից:
24. Հարկ վճարողի (պատասխանատու անձի) կողմից մինչև ապրանքների
փաստացի առաքումը կամ տեղափոխումն ուղեկցվող յուրաքանչյուր փաստաթղթի
համար առանձին, ըստ առաքման կամ տեղափոխման հաջորդականության, գրքում
կատարվում են հետևյալ գրանցումները`
1) գրանցման հերթական համարը.
2) ապրանքատեսակի խմբի անվանումը.
3) ապրանքներն ուղեկցող փաստաթղթի հերթական համարը, դուրսգրման
ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը.
4) ապրանքների առաքման փաստաթղթի ընդհանուր գումարը, ներառյալ՝
ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ).
5) ապրանքների առաքման կամ տեղափոխման ժամը, ամսաթիվը, ամիսը,
տարեթիվը.
6) ապրանքների տեղափոխման ձևը և նշանակման վայրի հասցեն.
7) ապրանքն ուղեկցողի (ստացողի) անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները,
լիազորագրի համարը.
8) գնորդի (ստացողի) անվանումը և ՀՎՀՀ-ն:
25. Գրքում գրանցում կատարելուց հետո գնորդին (ստացողին) կամ նրա կողմից
նշված անձին կամ փոխադրողին տրվող ուղեկցող փաստաթղթի վերևի աջ անկյունում
«Գրանցման գիրք N______ էջ______տող______» գրառման մեջ (նախապես նման
գրառման բացակայության դեպքում կատարվում է նաև գրառում) լրացվում են գրքի,
տվյալ փաստաթղթի գրանցման էջի և տողի հերթական համարները:
26. Հարկ վճարողը գրքում չի գրանցում`
1) առաքման վայրի տարածքում ապրանքների տեղափոխումը.
2) խողովակաշարերով, էլեկտրահաղորդման, էլեկտրակապի գծերով առաքումը.
3) տարածման նպատակով մամուլի տեղափոխումը.
4) վերանորոգման և համանման այլ ծառայությունների մատուցման ու
աշխատանքների կատարման ժամանակ պահեստամասերի կամ երաշխիքային
ժամկետ ունեցող տեխնիկայի տեղափոխումը: Սույն կարգի իմաստով վերանորոգման
և համանման աշխատանքները ներառում են նաև հարկ վճարողի կողմից իրեն
պատկանող կամ իր կողմից օգտագործվող էլեկտրամատակարարման, կապի,
հեռահաղորդակցության, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, ջեռուցման և
նմանատիպ այլ համակարգերի շահագործումն ու պահպանումը.
5) հարկ վճարողի հիմնական միջոցների և արագամաշ առարկաների
տեղափոխումը.
6) օրենքով սահմանված կարգով հարկային հաշիվներով առաքումը.
7) օրենքով սահմանված դեպքերում կանխիկ դրամական հաշվարկներով
կատարված գործարքները, որոնց համար պարտադիր է հսկիչ-դրամարկղային
մեքենաների կիրառումը.
8) մաքսատնից (մաքսակետից) ապրանքի առաքումը.
9) արտադրության և սպառման թափոնների տեղափոխումը:
27. Գրքում սխալ գրառում կատարելու դեպքում տողի վրա գրիչով գիծ է քաշվում
այնպես, որ հնարավոր լինի կարդալ նախկին գրառումը, և կատարվում է ճիշտ
գրառում (սխալ գրառումից հետո գրքում տողեր լրացված լինելու դեպքում` վերջին
գրառման տողից հետո), ջնջված տողի կողքին կատարելով նշագրում սխալ գրառման
մասին` նշելով սխալի ուղղման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը, ճիշտ գրառման տողի
համարը, հաստատելով գրառում կատարողի ստորագրությամբ:
28. Սույն կարգի 25-րդ կետում նշված գրանցման ժամկետների բացթողնման և
գրքում հետագա տողեր լրացված լինելու դեպքում առաքման կամ տեղափոխման
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փաստաթղթերը գրանցվում են վերջին գրառման տողից հետո` այդ տողի կողքին
նշելով գրանցման փաստացի կատարման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը,
հաստատելով գրառում կատարողի ստորագրությամբ:
29. Հարկային մարմնի ստուգմամբ հայտնաբերված` սույն կարգին
համապատասխան չգրանցված առաքման կամ տեղափոխման փաստաթղթերը հարկ
վճարողները պարտավոր են սույն կարգի 28-րդ կետով նախատեսված կարգով
գրանցել գրքում:
30. Սույն կարգով սահմանված` առաքվող, տեղափոխվող ապրանքների
գրանցմանը ներկայացվող պահանջները պարտադիր են նաև այն հարկ վճարողների
համար, ովքեր սույն կարգով սահմանված գրանցումները վարում են ծրագրերով:

Հավելված N1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 225-Ն
որոշմամբ սահմանված կարգի

Ձև
ԱՌԱՔՎՈՂ ԿԱՄ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ (ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ) ԳՐՔԻ ԷՋԻ

3

4

5

6

7
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Գնորդի (ստացողի)
անվանումը և ՀՎՀՀ-ն

Ապրանքն ուղեկցողի (ստացողի) անունը, ազգանունը,
լիազորագրի համարը
(անձնագրի տվյալները)

2

Տեղափոխման ձևը և
նշանակման վայրի հասցեն

1

Առաքման կամ տեղափոխման ժամը, ամսաթիվը,
ամիսը, տարեթիվը

Ապրանքատեսակի խմբի
անվանումը

Ընդհանուր գումարը,
ներառյալ` ԱԱՀ (ՀՀ դրամով)

Հ/Հ

Առաքման կամ տեղափոխման փաստաթղթի հերթական համարը, ամսաթիվը,
ամիսը, տարեթիվը

N_________________

8

Հավելված N2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 225-Ն
որոշմամբ սահմանված կարգի

Ձև
ՀԱՅՏ
ԱՌԱՔՎՈՂ ԿԱՄ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
(ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ) ԳՐՔԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

Փաստաթղթի հերթական համարը
N____________________________

ԱՀ ֆինանսների նախարարության
____________________________________
հարկ վճարողներին սպասարկող
ստորաբաժանման պետ
____________________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

_______________________________________________________________________________
(հարկ վճարողի անունը, ազգանունը կամ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ))

____________________________________________________________________________
(հարկ վճարողի բնակության կամ գտնվելու վայրը)

Խնդրում եմ հաշվառել առաքվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների
գրանցման (հաշվառման) գիրքը (գրքերը).
էլեկտրոնային թղթային
1. _____________________________________________________
(առաքման վայրը կամ տրանսպորտային միջոցի անվանումը,

_______________________________________________________

անհրաժեշտ է նշել

մակնիշը և պետական համարանիշը, գրքի վարման ձևը)

էլեկտրոնային թղթային
2. _____________________________________________________
_______________________________________________________

անհրաժեշտ է նշել
էլեկտրոնային թղթային

3. _____________________________________________________
_______________________________________________________

անհրաժեշտ է նշել

Նշված առաքման վայրերի կամ առաքման կետերի համար նախկինում գիրք`
1. չեմ հաշվառել.
(ընդգծել)
էլեկտրոնային թղթային
1. _____________________________________________________
(առաքման վայրը կամ տրանսպորտային միջոցի անվանումը,

_______________________________________________________

անհրաժեշտ է նշել

մակնիշը և պետական համարանիշը, գրքի վարման ձևը)

էլեկտրոնային թղթային
2. ______________________________________________________
_________________________________________________________

անհրաժեշտ է նշել
էլեկտրոնային թղթային

3. ______________________________________________________
________________________________________________________

անհրաժեշտ է նշել

Հաշվառումը վարվում է Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության
կողմից սահմանված չափանիշներին բավարարող հետևյալ համակարգչային
ծրագրով.*
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_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Կից ներկայացնում եմ՝
1. նշված հասցեի առկայությունը հիմնավորող իրավասու պետական
կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տրված
տեղեկանքը.
2. հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրից օգտվելու
համապատասխան փաստաթղթի պատճենը*:

Հարկ վճարողի պաշտոնատար
կամ լիազորված անձ

_________________ _________________________________
(ստորագրությունը)

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.
______ ______________________ 20

թ.

_____________________________
* Լրացվում (ներկայացվում) է միայն էլեկտրոնային գիրք հաշվառելու դեպքում:

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
2 ապրիլի 2020թ.

N 226-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 656 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008
թվականի սեպտեմբերի 30-ի «Պետական պահուստի համակարգի կառավարման բնագավառում լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» N 656 որոշման 1-ին
կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1. Պետական պահուստի համակարգի կառավարման բնագավառում
Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմին ճանաչել
Արցախի
Հանրապետության
արտակարգ
իրավիճակների
պետական
ծառայությանը»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
2 ապրիլի 2020թ.

N 235-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 29-Ի N 502-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016
թվականի օգոստոսի 29-ի «Մեխանիկական եղանակով մատակարարվող
ոռոգման ջրի համար ծախսված էլեկտրաէներգիայի արժեքի սուբսիդավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 12-ի N 54-Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 502-Ն որոշման հավելվածում կատարել
հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
1) հավելվածի տեքստում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել
«Արցախի» բառով.
2) 2-րդ կետի`
ա. 2-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2) շահագործող-ջրօգտագործող՝ իր գյուղատնտեսական
արտադրությունը վարող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որը սահմանված
կարգով մեխանիկական եղանակով ոռոգման համար շահագործում է
ջրամատակարարի կողմից չշահագործվող համակարգ, և գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի ոռոգումն իրականացնում է ոռոգման ժամանակակից
ջրախնայողական
տեխնոլոգիաներով
և
(կամ)
անասնապահական
գործունեության
իրականացման
համար
մեխանիկական
ոռոգման
համակարգից օգտագործում է ոռոգման ջուր.»,
բ. 5-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«5) ոռոգման ջուր` գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման,
ինչպես նաև մեխանիկական ոռոգման համակարգից անասնապահական
գործունեության իրականացման համար նախատեսված (օգտագործվող) և
ոռոգման ջրի ստանդարտներին համապատասխանող ջուր.»,
գ. 7-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«7) ջրօգտագործող (հետագայում՝ բաժանորդ)` իրավաբանական կամ
ֆիզիկական անձ, որը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգումն
իրականացնում է ոռոգման ժամանակակից ջրախնայողական տեխնոլոգիաներով և (կամ) անասնապահական գործունեության իրականացման համար
մեխանիկական ոռոգման համակարգից օգտագործում է ոռոգման ջուր և
սահմանված
կարգով
հանդիսանում
է
ջրամատակարարի
հետ
ջրօգտագործման պայմանագիր կնքած անձ.»,
դ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 8-րդ և 9-րդ ենթակետեր.
«8) ոռոգման ժամանակակից ջրախնայողական տեխնոլոգիա՝ ոռոգման
կաթիլային, ենթահողային, շիթային և անձրևացման համակարգեր.
9) տիրապետվող անասնագլխաքանակ՝ փաստացի տիրապետվող
անասնագլխաքանակ. անասնագլխաքանակի մեկ պայմանական գլխի
հաշվառման գործակիցները հետևյալն են` կով, արտադրող ցուլ` 1, խոշոր
եղջերավոր կենդանիների սեռահասակային այլ խմբերի կենդանի` 0.66, մանր
եղջերավոր կենդանի` 0.1, խոզեր՝ 0.3, թռչուն՝ 0.025:».
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3) 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «մակերեսը» բառից հետո լրացնել «և
(կամ) տիրապետվող անասնագլխաքանակը» բառերը.
4) 4-րդ կետում «գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգում» բառերից
հետո լրացնել «, ինչպես նաև անասնապահական գործունեություն» բառերը.
5) 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«10. Ոռոգման ջրի ծավալը որոշվում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համար հաստատված ջրման ու ոռոգման, ինչպես նաև անասնապահական գործունեության իրականացման համար մատակարարվող ոռոգման
ջրի նորմերի հիման վրա՝ համաձայն աղյուսակի, բացառությամբ 300 կՎտ և
բարձր հզորությամբ պոմպակայանների:».
6) 12-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«12. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համար հաստատված ջրման
ու ոռոգման, ինչպես նաև անասնապահական գործունեության իրականացման համար մատակարարվող ոռոգման ջրի նորմերից և նախարարության
կողմից տվյալ համակարգերում հաշվարկված կորուստներից ավել ծախսված
էլեկտրաէներգիայի արժեքը սուբսիդավորման ենթակա չէ:».
7) N N 1, 2 և 3 ձևերը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն NN 1, 2
և 3 հավելվածների.
8) աղյուսակը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն
N 4
հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 235-Ն որոշման
«Ձև N 1
ՀԱՅՏ
ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ
1. _________________________________________________________________________
(շահագործող-ջրօգտագործողի Ա.Ա.Հ., անվանումը, հեռախոսահամարը)

2. _________________________________________________________________________
(հասցեն)

3. _________________________________________________________________________
(անձնագրային տվյալները, եթե իրավաբանական անձ է՝ պետական ռեգիստրում գրանցման ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը և
ծածկագիրը)

4. _________________________________________________________________________
(հողամասի /անասնաշենքի/ սեփականության կամ վարձակալության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի տվյալները)

5. _________________________________________________________________________
(ջրառ կատարելու տեղանքը, ծավալը)

6. _________________________________________________________________________
(մեխանիկական եղանակով ոռոգվող տեղանքը)

7. _________________________________________________________________________
(ոռոգվող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանկը)

8. _________________________________________________________________________
(տիրապետվող պայմանական անասնագլխաքանակը)

______________________

_____________________________________

(ստորագրությունը)

(շահագործող-ջրօգտագործողի Ա.Ա.Հ., անվանումը)

Կ. Տ.

Կ. Տ.
»:

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

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 235-Ն որոշման
«Ձև N 2
ԱԿՏ
ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Շահագործողջրօգտագործողի
ստորագրությունը

Ջրի արժեքը (ՀՀ դրամ)

Մեկ ամսում
մատակարարված ջրի
ծավալը (խ.մ.)

Ոռոգվող հողատարածքը
ընդամենը (հա)

Տիրապետվող
պայմանական
անասնագլխաքանակը

Շահագործողջրօգտագործողի
անունը,
ազգանունը,
հայրանունը,
անվանումը

Ոռոգվող
գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի ցանկը

Հ/հ

Համայնքը, պետական
պահուստային ֆոնդը,
մեխանիկական
եղանակով ոռոգվող
տեղանքը
(անասնաշենքը)

______________ ամսվա համար, _____ ________________ 20 թ.

1
2
3
4
5

___________________________

շրջանի վարչակազմի
ներկայացուցիչ

________________________
(շահագործող-ջրօգտագործող)

___________________________
________________________
(ստորագրությունը)

___________________________

Կ. Տ.
___________________________
(ստորագրությունը)

Կ. Տ.
»:

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

Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 235-Ն որոշման
«Ձև N 3
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՀ _____________________________________ ՇՐՋԱՆ

Տիրապետվող պայմանական
անասնագլխաքանակը

կտավատ
սոյա

բամբակ

պտղատու այգի

խաղողի այգի

առվույտ

ծխախոտ
բանջարաբոստան

կարտոֆիլ

արևածաղիկ

եգիպտացորեն

աշնանացան ցորեն

Ոռոգվող հողատարածքը ընդամենը (հա)

Այդ թվում
Ջրի ծավալը ըստ ոռոգման նորմերի (մ3)

Ընդամենը մատակարարված ջրի ծավալը (մ3)

1խ.մ. ջրի համար
ծախսված էլեկտրաէներգիա (կՎտ)

Պոմպի հզորությունը (կՎտ)

Շահագործող-ջրօգտագործողի (բաժանորդի)
անունը, ազգանունը, հայրանունը, անվանումը

Համայնքը, պետական պահուստային ֆոնդը

Հ/հ

Մեխանիկական եղանակով ոռոգվող տեղանքը

(_____________________________ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ)

Ընդամենը

_____________________

շրջանի վարչակազմի
_____________________
ղեկավար (Ջրամատակարար)

(ստորագրություն)

»:

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

Հավելված N 4
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 235-Ն որոշման
«Աղյուսակ
ՆՈՐՄԵՐ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՇԱԳԱՆԱԿԱԳՈՒՅՆ,
ՄԻՋԻՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ, ՄԻՋԱԿ ԿԱՎԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ԵՎ ԱՎԱԶԱ-ԿԱՎԱՅԻՆ
ՀՈՂԵՐՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՋՐՄԱՆ ՈՒ ՈՌՈԳՄԱՆ,
ԱՆԱՍՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎՈՂ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ
Ծովի մակարդակից մինչև 500 մետր բարձրություն
Հ/հ
*1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2

Ջրումների
քանակը
Աշնանացան ցորեն և գարի
4
Եգիպտացորեն
4
Արևածաղիկ
5
Կարտոֆիլ (վաղահաս)
5
Ծխախոտ
12
Բանջարաբոստանային
16
Առվույտ
7
Խաղողի այգի
5
Պտղատու այգի
5
Բամբակ
5
Կտավատ
2
Սոյա
3
Արաքսի հովիտ տեղամաս
Խաղողի այգի
10
Պտղատու այգի
10
Մշակաբույսը

Ջրման նորմը
մ3/հա
850
750
700
650
650
500
900
1100
1000
750
800
600

Ոռոգման
նորմը մ3/հա
3400
3000
3500
3250
7800
8000
6300
5500
5000
3750
1600
1800

1100
1000

11000
10000

Ծովի մակարդակից 500 -900 մետր բարձրություն
Հ/հ
*1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Մշակաբույսը
Աշնանացան ցորեն և գարի
Եգիպտացորեն
Արևածաղիկ
Կարտոֆիլ (վաղահաս)
Ծխախոտ
Բանջարաբոստանային
Առվույտ
Խաղողի այգի
Պտղատու այգի
Կտավատ
Սոյա

Ջրումների
քանակը
3
3
4
4
10
12
5
4
4
1
2

Ջրման նորմը
մ3/հա
850
750
700
600
600
450
900
1100
1000
800
600

Ոռոգման
նորմը մ3/հա
2550
2250
2800
2400
6000
5400
4500
4400
4000
800
1200

Ծովի մակարդակից 900 մետրից բարձր
Հ/հ
*1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Մշակաբույսը
Աշնանացան ցորեն և գարի
Եգիպտացորեն
Արևածաղիկ
Կարտոֆիլ (վաղահաս)
Ծխախոտ
Բանջարաբոստանային
Առվույտ
Խաղողի այգի
Պտղատու այգի
Կտավատ
Սոյա

Ջրումների
քանակը
2
3
3
4
6
8
4
3
1
1
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Ջրման նորմը
մ3/հա
800
700
700
550
550
450
800
1000
750
600

Ոռոգման
նորմը մ3/հա
1600
2100
2100
2200
3300
3600
3200
3000
750
600

Հ/հ
1

Անվանումը
Պայմանական
անասնագլխաքանակ

Քանակը
1

Անասնապահական գործունեության իրականացում
Օրական մեկ
Ամսական կտրվածքով
պայմանական գլխի
մեկ պայմանական գլխի
համար ջրի սպառման
համար ջրի սպառման
նորմը մ3/գլուխ
նորմը մ3/գլուխ
0,1
3

Ծանոթություն աշնանացան ցորենը և գարին խորքային հորերից ոռոգվելու դեպքում ծախսված
էլեկտրաէներգիայի արժեքը սուբսիդավորման ենթակա չէ:»:

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
8 ապրիլի 2020թ.

N 241-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. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական
սահմաններում` Ստեփանակերտ քաղաքի Նաբերեժնայա 3-րդ նրբանցք թիվ
35/4 հասցեում գտնվող, «Հրատ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության
սեփականությունը
հանդիսացող՝
արդյունաբերության,
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության
0,0882 հեկտար արդյունաբերական օբյեկտների հողերը՝ համաձայն հավելվածի,
փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության` հասարակական
կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստրային
արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային
նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր
է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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N 242-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 155 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Հադրութի շրջանի Հադրութի քաղաքային համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացու սեփականություն
հանդիսացող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության 0,38 հեկտար արդյունաբերական օբյեկտների հողերը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության`
բնակելի կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Հադրութի քաղաքային համայնքի ղեկավարին՝
ապահովել հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին
առկա կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային
արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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N 243-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 155 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Հադրութի շրջանի Հադրութի քաղաքային համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացու սեփականություն
հանդիսացող ջրային նպատակային նշանակության 0,0297 հեկտար
ջրամբարների օբյեկտների հողերը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային
նշանակության` բնակելի կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Հադրութի քաղաքային համայնքի ղեկավարին՝
ապահովել հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին
առկա կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային
արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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N 244-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 181 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մարտունու քաղաքային համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն
հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 0,83 հեկտար
թփուտը փոխադրել գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության՝
վարելահողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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N 245-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 2007
թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 659 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հերհերի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող, քաղաքացու սեփականություն
հանդիսացող, գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,25
հեկտար
վարելահողը
փոխադրել
բնակավայրերի
նպատակային
նշանակության՝ բնակելի կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Հերհերի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝ ապահովել
հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա
կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի
նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային
արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
8 ապրիլի 2020թ.

N 246-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. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշենի
գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական
սեփականություն հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության
1,34 հեկտար թփուտը՝ համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի
նպատակային նշանակության` հասարակական կառուցապատման հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
9 ապրիլի 2020թ.

N 247-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 1028-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017
թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ
և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի
դեկտեմբերի 12-ի «Համայնքների վարչական սահմաններում և համայնքների
վարչական սահմաններից դուրս գտնվող վարձակալության տրամադրված
հողամասերի վարձավճարների գծով արտոնություն սահմանելու մասին» N
1028-Ն որոշման 1-ին կետում «մարտի 2-ն» բառերը փոխարինել «սեպտեմբերի
1-ն» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի ապրիլի 3-ի
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ
ԲԱԺՆԵՄԱՍԻ (ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԻ, ՓԱՅԻ) ԿԱՄ ԴՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ, ԱՅԼ ԿԵՐՊ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԿԱՄ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ,
ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ՕՏԱՐՄԱՆ, ԱՅԼ ԿԵՐՊ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԿԱՄ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ
ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 14-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «դ»
կետը և 21-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել էներգետիկայի բնագավառում լիցենզիա ունեցող անձի
բաժնեմասի (բաժնետոմսի, փայի) կամ դրա նկատմամբ իրավունքի օտարման,
այլ կերպ փոխանցման կամ գրավադրման, ինչպես նաև լիցենզավորված
գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ գույքի կամ դրա
նկատմամբ իրավունքի օտարման, այլ կերպ փոխանցման կամ գրավադրման
համաձայնեցման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի ապրիլի 3,
ք. Ստեփանակերտ
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Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները ևտնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2020 թվականի ապրիլի 3-ի N 14-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ԲԱԺՆԵՄԱՍԻ
(ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԻ, ՓԱՅԻ) ԿԱՄ ԴՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ, ԱՅԼ ԿԵՐՊ
ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԿԱՄ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՄ ԴՐԱ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ, ԱՅԼ ԿԵՐՊ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԿԱՄ
ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ
1. Սույն կարգով սահմանվում է «Էներգետիկայի մասին» օրենքի համաձայն
լիցենզիա ունեցող անձի (այսուհետ` նաև լիցենզավորված անձ) բաժնեմասի
(բաժնետոմսի, փայի) (այսուհետ՝ բաժնեմաս) կամ դրա նկատմամբ իրավունքի, ինչպես
նաև լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ հիմնական
գույքի (այսուհետ՝ գույք) կամ դրա նկատմամբ իրավունքի օտարման, այլ կերպ
փոխանցման կամ գրավադրման համաձայնեցման կարգը:
2. Լիցենզավորված անձի 25 և ավելի տոկոս բաժնեմասի կամ դրա նկատմամբ
իրավունքի, ինչպես նաև լիցենզավորված անձի որոշումները կանխորոշելու
հնարավորություն տվող բաժնեմասի կամ դրա նկատմամբ իրավունքի՝ անկախ
քանակից, օտարման, այլ կերպ փոխանցման կամ գրավադրման դեպքերում
լիցենզավորված անձը պարտավոր է նախապես ստանալ Արցախի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ հանձնաժողով) համաձայնությունը:
3. Գույքի կամ դրա նկատմամբ իրավունքի օտարման, այլ կերպ փոխանցման կամ
գրավադրման համար լիցենզավորված անձը պարտավոր է նախապես ստանալ
հանձնաժողովի համաձայնությունը:
4. Սույն կարգի դրույթները չեն տարածվում մինչև 30 մեգավատտ հզորությամբ
կայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության, ինչպես նաև մինչև
30 մեգավատտ գումարային հզորությամբ մեկից ավելի կայաններում էլեկտրական
էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա ունեցող անձանց վրա, եթե
վերջիններս չունեն այլ լիցենզիաներ, որոնց դեպքում պահանջվում է սույն կարգով
նախատեսված համաձայնեցում:
5. Լիցենզավորված անձի բաժնեմասը (գույքը) կամ դրա նկատմամբ իրավունքը
ժառանգման կարգով փոխանցելու, վերակազմավորման արդյունքում իրավահաջորդության կարգով անցնելու, գրավադրելու արդյունքում փոխանցելու, սերվիտուտ
սահմանելու վերաբերյալ գործարքները չեն համարվում սույն կարգի 2-րդ և 3-րդ
կետերով նախատեսված իմաստով գործարք և համաձայնեցման ենթակա չենֈ
6. Սույն կարգի 2-րդ կետի իմաստով լիցենզավորված անձի որոշումները
կանխորոշելու հնարավորություն տվող բաժնեմասը լիցենզավորված անձի քվեարկելու
իրավունք տվող՝ լիցենզավորված անձի որոշումների կայացման վրա ազդելու կամ
վերջինիս գործունեության ուղղությունները, ոլորտները կանխորոշելու հնարավորություն տվող բաժնեմասն է՝ անկախ այդ անձի կողմից տվյալ գործարքով ձեռք
բերվող բաժնեմասի քանակից:
7. Սույն կարգի 3-րդ կետի իմաստով գույք է համարվում՝
1) 5 կիլոմետրից ավելի երկարություն ունեցող 35 կիլովատտ լարման
էլեկտրահաղորդման գծերը.
2) 110 կիլովատտ և բարձր լարման էլեկտրահաղորդման գծերը.
3) 35 կիլովատտ և ավելի լարման տրանսֆորմատորները.
4) բարձր ճնշման գազատարները (բացառությամբ դրանց փոխարինման կամ
ապամոնտաժման արդյունքում առաջացած խողովակների), գազաբաշխիչ կայանները
կամ գազի ստորգետնյա պահեստ-կայանների ճնշակները.
5) շենքերը, շինությունները կամ հողատարածքները.
6) լիցենզիայով ամրագրված սարքավորումները.
7) սույն կետի 1-6-րդ ենթակետերով չնախատեսված՝ 50 000 000 և ավելի սկզբնական արժեքով այլ գույքըֈ
8. Լիցենզավորված անձը հանձնաժողով է ներկայացնում սույն կարգի
պահանջներին համապատասխանող հայտ՝ նախքան`
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1) լիցենզավորված անձի 25 և ավելի տոկոս բաժնեմասի կամ դրա նկատմամբ
իրավունքի օտարումը, ինչպես նաև լիցենզավորված անձի որոշումները կանխորոշելու
հնարավորություն տվող բաժնեմասի՝ անկախ քանակից, օտարումը՝ վաճառքի,
մասնավորեցման (սեփականաշնորհման), փոխանակության, նվիրատվության կամ
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված (չարգելված) այլ
գործարքի կնքումը.
2) լիցենզավորված անձի 25 և ավելի տոկոս բաժնեմասի կամ դրա նկատմամբ
իրավունքի, ինչպես նաև լիցենզավորված անձի որոշումները կանխորոշելու
հնարավորություն տվող բաժնեմասի՝ անկախ քանակից, այլ կերպ փոխանցումը՝
հավատարմագրային կառավարման հանձնելը կամ Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ նախատեսված (չարգելված) այլ գործարքի կնքումը.
3) լիցենզավորված անձի 25 և ավելի տոկոս բաժնեմասը կամ դրա նկատմամբ
իրավունքի, ինչպես նաև լիցենզավորված անձի որոշումները կանխորոշելու
հնարավորություն տվող բաժնեմասի՝ անկախ քանակից, գրավադրումը՝ գրավադրման
գործարքի կնքումը.
4) գույքի կամ դրա նկատմամբ իրավունքի օտարումը՝ վաճառքի,
մասնավորեցման (սեփականաշնորհման), փոխանակության, նվիրատվության կամ
օրենսդրությամբ նախատեսված (չարգելված) այլ գործարքի կնքումը.
5) գույքի կամ դրա նկատմամբ իրավունքի այլ կերպ փոխանցումը՝
վարձակալության, անհատույց օգտագործման, հավատարմագրային կառավարման
հանձնելը կամ օրենսդրությամբ նախատեսված (չարգելված) այլ գործարքի կնքումը.
6) գույքի կամ դրա նկատմամբ իրավունքի գրավադրումը` գրավադրման
գործարքի կնքումըֈ Գրավադրված գույքի կամ դրա նկատմամբ իրավունքի
փոխանցման դեպքում լիցենզավորված անձը պարտավոր է համապատասխան հիմքի
ի հայտ գալու օրվանից սկսած՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, այդ մասին
տեղեկացնել հանձնաժողովինֈ
9. Հայտը ներառում է`
1) բաժնեմաս (գույք) կամ դրա նկատմամբ իրավունք (այսուհետ՝ բաժնեմաս
(գույք)) օտարող, այլ կերպ փոխանցող կամ գրավադրող և ձեռք բերող
իրավաբանական անձի դեպքում՝ անվանումը, պետական գրանցման (հաշվառման)
համարը, ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անունը, ազգանունը և հայրանունը, անձնագրի
կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը,
2) բաժնեմասի (գույքի) օտարման, այլ կերպ փոխանցման կամ գրավադրման
գործարքի էական պայմանները, բաժնեմասի (գույքի) բնորոշ հատկանիշները, ինչպես
նաև գործարքի կնքման հիմնավորումները,
3) լիցենզավորված անձի կանոնադրական (բաժնեհավաք կամ փայահավաք)
կապիտալում բաժնեմաս ձեռք բերողի մասնակցության նախատեսվող չափը և
տոկոսը, վերջինիս պատկանող՝ լիցենզավորված անձի բաժնեմասի (հավաստագրի)
քանակը (եթե ունի նման մասնակցություն), նշում ձեռք բերող անձին պատկանող և
ձեռք բերվող բաժնեմասերով հավաստվող քվեարկության իրավունքի մասին
(բաժնեմասի օտարման դեպքում),
4) բաժնեմասի (գույքի) նկատմամբ իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ լիցենզավորված անձի հաշվապահական
հաշվառման մեջ տվյալ գույքի հաշվառման գույքային համարը,
5) բաժնեմասը (գույքը) ձեռք բերող անձի անհրաժեշտ փորձառության
վերաբերյալ հիմնավորող տեղեկություններ,
6) հայտը լրացնող պատասխանատու անձի հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային
փոստը և կապի այլ միջոցները,
7) հայտը ներկայացնելու տարին, ամիսը և ամսաթիվը,
8) այլ տեղեկություններ և (կամ) կից ներկայացվող փաստաթղթեր (գործարքի
նախագիծ, գործարքի էական պայմանները պարունակող առաջարկ ու առաջարկն
ընդունելու մասին պատասխան և այլն)՝ լիցենզավորված անձի հայեցողությամբֈ
10. Հայտը, դրանում ներառված տեղեկությունները և կից ներկայացվող
փաստաթղթերը պետք է համապատասխանեն Արցախի Հանրապետության
օրենքների, այլ իրավական ակտերի ու սույն կարգի պահանջներին:
11. Հայտը ստորագրում է լիցենզավորված անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը
կամ սահմանված կարգով նրան փոխարինող, կամ լիազորված անձը, իսկ անհատ
ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ վերջինս կամ նրա ներկայացուցիչը:
12. Հայտը ներկայացվում է հայերեն, մեկ օրինակիցֈ Հայտում օտար լեզվով
փաստաթուղթ ներկայացնելիս լիցենզավորված անձը պարտավոր է միաժամանակ
ներկայացնել դրա` օրենքով սահմանված կարգով կատարված հայերեն
թարգմանությունը, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերիֈ
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13. Լիցենզավորված անձն օրենքով սահմանված՝ գաղտնի համարվող
տեղեկությունը ներկայացնում է առանձին փաստաթղթով` «Գաղտնի է» նշումով փակ
ծրարովֈ Փաստաթղթի առաջին էջը նույնպես պետք է ներառի «Գաղտնի է» նշումը:
Հայտում միաժամանակ ներկայացվում է տվյալ տեղեկությունը որպես գաղտնի նշելու
հիմքը: Այդ դեպքում հանձնաժողովը հայտը քննարկում է օրենքով և այլ իրավական
ակտերով սահմանված պահանջների պահպանմամբ:
14. Լիցենզավորված անձն օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում հանձնաժողով ներկայացրած տեղեկատվության հավաստիության
համար:
15. Հայտի ներկայացման օրվանից՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
հանձնաժողովի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումը ստուգում է
հայտի (դրան կից ներկայացվող փաստաթղթերի) ճշտությունն ու ամբողջականությունը
և
սույն
կարգին
համապատասխանության
դեպքում՝
ընդունում
ուսումնասիրությանֈ
16. Հայտում (դրան կից ներկայացվող փաստաթղթերում) թերությունների
առկայության դեպքում հանձնաժողովը դրանք հայտնաբերելու պահից 2
աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև սույն կարգի 15-րդ կետում
նշված ժամկետի ավարտը, գրավոր առաջարկում է լիցենզավորված անձին 5
աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել թերությունները, որի դեպքում նշված
կետով սահմանված ժամկետը երկարաձգվում է մինչև հայտատուի կողմից
համապատասխան թերությունների վերացումը, բայց ոչ ուշ, քան մինչև դրա համար
սահմանված ժամկետի ավարտը:
17. Հանձնաժողովը հայտի ուսումնասիրության բացասական արդյունքի մասին
հայտն ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
համապատասխան հիմնավորումներով իրազեկում է լիցենզավորված անձին,
բացառությամբ սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված դեպքի:
18. Հայտը սահմանված պահանջներին համապատասխանեցնելու դեպքում
լիցենզավորված անձը և հանձնաժողովն առաջնորդվում են սույն կարգի 15-17-րդ
կետերով սահմանված պահանջներով և ժամկետներով:
19. Հանձնաժողովը ոչ ուշ, քան հայտը սույն կարգի համաձայն ուսումնասիրության ընդունելու օրվան հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, այն
ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
«Կառավարության գործերի կառավարչություն» առանձնացված ստորաբաժանում՝
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ ազգային
անվտանգությանը կամ պետական շահերին վնասելու տեսանկյունից Արցախի
Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումը ստանալու նպատակովֈ
20. Եթե սույն կարգի 19-րդ կետի համաձայն ներկայացված հայտով
նախատեսված
գործարքը
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության
գնահատմամբ վնասում է կամ կարող է վնասել ազգային անվտանգությունը կամ
պետական շահերը, ապա Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
«Կառավարության գործերի կառավարչություն» առանձնացված ստորաբաժանումը,
հայտն ստանալուց հետո 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Արցախի
Հանրապետության կառավարության համապատասխան դիրքորոշումը ուղարկում է
հանձնաժողովֈ
21. Արցախի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումը սույն կարգի 20րդ կետով սահմանված ժամկետում չներկայացվելու դեպքում այն համարվում է
դրականֈ
22. Հանձնաժողովը, սույն կարգի 20-րդ կետի համաձայն Արցախի
Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումն ստանալու պահից, իսկ վերջինիս
դիրքորոշումը չստանալու դեպքում՝ սույն կարգի 20-րդ կետում նշված ժամկետի
ավարտից ոչ ուշ, քան 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է գործարքի
կնքմանը համաձայնություն տալու կամ գործարքի կնքմանը համաձայնության
տրամադրումը մերժելու մասին որոշումֈ Հանձնաժողովն իրավասու է գործարքի
կնքմանը համաձայնություն տալու մասին որոշմամբ սահմանել դրա պարտադիր
պայմաններֈ
23. Գործարքի կնքմանը համաձայնություն տալու դեպքում հանձնաժողովի
որոշմամբ սահմանվում է, որ գործարքի կնքման ժամկետը չի կարող գերազանցել 6
ամիսը, բացառությամբ լիցենզավորված անձի հիմնավորմամբ ավելի երկար ժամկետ
սահմանելու դեպքերիֈ Ժամկետի սկիզբը հաշվարկվում է որոշումն ուժի մեջ մտնելու
օրվանիցֈ
24. Հանձնաժողովը սույն կարգի 8-րդ կետում նշված գործարքի կնքմանը
համաձայնություն չի տալիս, եթե այն՝
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1) խախտում է կամ կարող է խախտել էներգետիկ համակարգի հուսալիությունը
կամ անվտանգությունը.
2) խախտում է կամ կարող է խախտել ներքին շուկայի սպառողների շահերը.
3) Արցախի Հանրապետության կառավարության գնահատմամբ վնասում է կամ
կարող է վնասել ազգային անվտանգությանը կամ պետական շահերին.
4) ձեռք բերողը չունի անհրաժեշտ փորձ.
5) հայտը չի համապատասխանում սույն կարգի պահանջներինֈ
25. Արգելվում է սույն կարգի 8-րդ կետում նշված գործարքի կնքումը՝
1) մինչև հանձնաժողովի կողմից տվյալ գործարքի կնքմանը համաձայնություն
տալու մասին որոշում կայացնելը (չթույլատրված գործարք).
2) հանձնաժողովի կողմից տվյալ գործարքի կնքմանը համաձայնության
տրամադրումը մերժելու մասին որոշում կայացնելու դեպքում (արգելված գործարք):
26. Հանձնաժողովի որոշմամբ պահանջ նախատեսվելու դեպքում լիցենզավորված
անձը պարտավոր է գործարքի կնքումից հետո հանձնաժողովի սահմանած ժամկետում
ներկայացնել գործարքին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերի պատճեններըֈ
27. Չթույլատրված կամ հանձնաժողովի կողմից սահմանված պայմաններին
չհամապատասխանող գործարք կնքելու դեպքում հանձնաժողովն իրավասու է
լիցենզավորված
անձի
նկատմամբ
կիրառել
օրենքով
նախատեսված
պատասխանատվության միջոցներֈ Արգելված գործարքի դեպքում հանձնաժողովը
կարող է դիմել դատարան՝ օրենքով սահմանված կարգով գործարքն անվավեր
ճանաչելու և դրա անվավերության հետևանքներ կիրառելու համարֈ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի ապրիլի 3-ի
«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ՀԱԹԵՐՔ ՍՈԼԱՐ»
ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ
(ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 16-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ»
կետը, 17-19-րդ, 29-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի
բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011
թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական
ընկերության 2020 թվականի մարտի 5-ի հայտը՝ Արցախի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրել
Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում՝ Հաթերք համայնքի
վարչական
տարածքում՝ «Հաթերք Սոլար» արևային էլեկտրակայանում,
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա՝ մինչև 2041
թվականի հունիսի 30-ը գործողության ժամկետով, որից կառուցման
ժամանակահատվածը՝ մինչև 2021 թվականի հունիսի 30-ը:
2. Հաստատել «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության
«Հաթերք Սոլար» արևային էլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիայի պայմանները՝ համաձայն հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի ապրիլի 4-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի ապրիլի 3,
ք. Ստեփանակերտ
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Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները ևտնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2020 թվականի ապրիլի 3-ի N 16-Ա որոշման
«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության
«Հաթերք Սոլար» արևային էլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի
(հզորության) արտադրության ԼԷ N 0005 լիցենզիայի
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են.
1) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով.
2) Լիցենզավորված անձ՝ «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն.
3) Լիցենզիա՝ Հանձնաժողովի կողմից Լիցենզավորված անձին տրված սույն
փաստաթուղթը, որը հավաստում է արևային էլեկտրակայան կառուցելու և
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության
գործունեություն
իրականացնելու վերջինիս իրավունքն ու պարտականությունը.
4)
Շուկայի
կանոններ՝
Հանձնաժողովի
կողմից
հաստատված
էլեկտրաէներգետիկական շուկայի առևտրային և ցանցային կանոնները, որոնցով
կանոնակարգվում են էլեկտրաէներգետիկական մանրածախ շուկայի մասնակիցների
առևտրային փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև հաղորդման և բաշխման ցանցերի
զարգացման պլանավորման, կառավարման, կարգավարման և այդ ցանցեր մուտքի
ապահովման հետ կապված հարաբերությունները:
2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ (ՎԱՅՐԸ)
2. Սույն լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի ապրիլի 4-ից:
3. Սույն լիցենզիան գործում է մինչև 2041 թվականի հունիսի 30-ը, որից՝
1) մինչև 2021 թվականի հունիսի 30-ը կառուցման ժամանակահատվածն է,
2) մինչև 2041 թվականի հունիսի 30-ը` էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության գործունեության իրականացման ժամանակահատվածը:
4. Սույն լիցենզիայի՝ սույն գլխով նախատեսված ժամանակահատվածի
(ժամկետի) երկարաձգման անհրաժեշտության դեպքում Լիցենզավորված անձը
Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում համապատասխան
հայտ է ներկայացնում Հանձնաժողով:
5. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման աշխարհագրական
տարածքը (գործունեության վայրը)
Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի
շրջանի Հաթերք համայնքի վարչական տարածքն է:
3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱԶՄՈՂ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է սույն
լիցենզիայով սահմանված ժամկետում (ժամանակահատվածում) կառուցել 1089 կՎտ
տեղակայվող հզորությամբ «Հաթերք Սոլար» արևային էլեկտրակայանը (այսուհետ՝
Կայան), ինչպես նաև իրավունք է տրվում արտադրել էլեկտրական էներգիա ու այն
վաճառել Շուկայի կանոններով:
7. Լիցենզավորված անձը էլեկտրական էներգիան կարող է օգտագործել նաև
սեփական կարիքների համարֈ
8. Կայանի կառուցման ավարտից հետո կայանի փաստացի տեղակայված
(դրվածքային) հզորությունը կամրագրվի սույն լիցենզիայումֈ
9. Օրենքով գնման երաշխիք ունեցող էլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական
էներգիայի սակագինը սահմանվում և վերանայվում է Հանձնաժողովի կողմից
սահմանված մեթոդիկայի համաձայնֈ
10. Օրենքով գնման երաշխիք չունեցող կամ գնման երաշխիքի ժամկետը
լրացած Էլեկտրակայանից առաքվող էլետրական էներգիայի (հզորության) սակագներ
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չեն սահմանվում, եթե կայանը Շուկայի կանոններով
սահմանված դեպքերում և
կարգով էլեկտրական էներգիան (հզորությունը) վաճառում է մրցակցային պայմաններով՝ չկարգավորվող գներովֈ
4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
11. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի
«Էներգետիկայի մասին» օրենքի, այլ օրենքների, սույն լիցենզիայի, Շուկայի կանոնների, Հանձնաժողովի կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերի պահանջներին:
12. Լիցենզավորված անձի կողմից Կայանի կառուցումը և շահագործումն
իրականացվում է համաձայն էլեկտրակայանի նախագծային փաստաթղթերով
նախատեսված սխեմայի՝ բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերիֈ
13. Լիցենզավորված անձը ոչ ուշ, քան մինչև 2020 թվականի հուլիսի 20-ը
պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի կառուցման՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան փորձաքննություն անցած
նախագիծը` դրական փորձագիտական եզրակացություններով:
14. Լիցենզավորված անձը մինչև Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով
նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել կարգաբերմանգործարկման աշխատանքներ և լիցենզիայում փոփոխություններ կատարելու համար
դիմել Հանձնաժողով:
15. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է մինչև սույն լիցենզիայով սահմանված կառուցման ժամանակահատվածի ավարտը Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի
կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած կարգով պահանջվող
փաստաթղթերը, իսկ էլեկտրական էներգիայի վաճառքի մտադրության դեպքում՝ նաև
Էլեկտրական էներգիայի սակագնի սահմանման հայտ՝ համաձայն Հանձնաժողովի
սահմանած կարգի: Այն դեպքում, երբ էլեկտրակայանի հզորությունը տեղադրվել է
մասնակի, սույն կետով նախատեսված դրույթները կիրառվում են էլեկտրակայանի
փաստացի տեղակայված հզորության մասովֈ
16. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության
լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված էներգամատակարարման և
ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն
Հանձնաժողովի սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին կամ պարտադիր
պայմաններին: Այդ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու
պահից:
17. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է կատարել էլեկտրաէներգետիկական
համակարգի օպերատորի հրահանգները՝ համաձայն Շուկայի կանոններիֈ
18. Սույն լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել կամ
գրավադրվել, իսկ դրանով ամրագրված էլեկտրական էներգիայի արտադրության
գործառույթը որևէ ձևով փոխանցվել այլ անձի,
բացառությամբ օրենքով
նախատեսված դեպքերիֈ
19. Սույն լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի
հետ համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա:
20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ և այդ գործունեության մեջ ներգրավված
գույքի հասանելիությունը Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների համարֈ
21. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել իր տնօրինության տակ
գտնվող սարքավորումների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը` ապահովելով քաղաքացիների, սպասարկող անձնակազմի կյանքի և
առողջության անվտանգությունը:
22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված գործունեության ընթացքում օգտագործվող սարքավորումների համապատասխանությունը
Արցախի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական կանոնակարգերին և
Լիցենզիայում նախատեսված պայմաններին:
23. Բացառությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ իրավասու
մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների եզրակացությունների (ակտերի),
Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իրավասու
մարմինների ստուգման եզրակացությունները (ակտերը)` եզրակացությունների
(ակտերի) ստացման պահից 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
24. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից առաջադրված
ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ` Հանձնաժողովի

66

հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբ: Աուդիտի հետ կապված
ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից:
25. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ գործունեությունը չպետք է վտանգի սույն լիցենզիայի պայմանների պատշաճ կատարումը,
իսկ լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը պետք է
առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ գործունեության հաշվապահական հաշվառումից:
26. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին
տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով:
27. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի պահանջով ներկայացնել լիցենզավորված գործունեության վերաբերյալ սպառիչ տեղեկատվություն,
ինչպես նաև պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր հարցադրումներին 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Հանձնաժողովի կողմից այլ ժամկետներ սահմանված չեն:
28. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով
ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ
տեղեկատվության հավաստիության համար:
29. Լիցենզավորված անձի կողմից Հանձնաժողով ներկայացված տեղեկատվությունը հրապարակային է, եթե դա Լիցենզավորված անձի կողմից չի համարվում
գաղտնի և նշված չի որպես «ընկերությանը վերաբերող գաղտնապահական
տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված
անձի ներկայացրած գաղտնապահական
տեղեկատվության հետ կապված հարցերը կարգավորվում են «Էներգետիկայի
մասին» օրենքով և այլ իրավական ակտերովֈ
30. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես հայտնել
այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել են սույն լիցենզիայի պայմանների
խախտումների կամ կարող են դառնալ սույն լիցենզիայի պայմանների խախտումների
անմիջական պատճառֈ
31. Սույն լիցենզիայի պայմաններով նախատեսված իրազեկումը, այդ թվում
փաստաթղթերի հանձնումը, կատարվում է օրենքով
սահմանված կարգով և
ժամկետներում:
5. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ
32. Լիցենզավորված
գործունեության
վերահսկումն իրականացնում
է
Հանձնաժողովը:
33. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն ապահովելու նպատակով
Հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն ունեն ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված անձի տարածք` Հանձնաժողովի սահմանած կարգով:
34. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է
աջակցի Հանձնաժողովին՝ անհրաժեշտության դեպքում տրամադրելով համապատասխան փաստաթղթերֈ
6. ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ
35. Լիցենզավորված անձի կողմից «Էներգետիկայի մասին» օրենքի դրույթները,
Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը, սույն լիցենզիայի պայմանները
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է
տալու խախտումները վերացնելու վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է
կիրառել տուժանքների հետևյալ տեսակները`
1) նախազգուշացում.
2) օրենքով սահմանված տուգանքներ.
3) լիցենզիայի գործողության կասեցում.
4) լիցենզիայի գործողության դադարեցում:
36. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և Լիցենզավորված
անձը ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» օրենքով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
37. Լիցենզավորված անձը սույն լիցենզիայի պայմանների 35-րդ կետում նշված
խախտումների համար պատասխանատվություն չի կրում, եթե դրանք հետևանք են
ֆորս մաժորի: Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով ֆորս մաժոր է համարվում
ցանկացած հանգամանք կամ դեպք (դրա հետևանք), որը հանգեցրել է (հանգեցնում
կամ կարող է հանգեցնել) Լիցենզավորված անձի պարտավորությունների չկատար-

67

ման կամ ոչ պատշաճ կատարման և միաժամանակ բավարարում է հետևյալ
պայմաններին՝
1) չի գտնվում Լիցենզավորված անձի վերահսկողության ներքո.
2) Լիցենզավորված անձը ձեռնարկել է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները և ջանքերը
(այդ թվում՝ նախազգուշական, այլընտրանքային, օրենսդրությամբ նախատեսված)
նշված հանգամանքները (հետևանքները) կանխելու, վերացնելու, մեղմելու կամ
դրանցից խուսափելու համար.
3) Լիցենզավորված անձը տեղեկացրել է Հանձնաժողովին իրազեկվելուց հետո
հնարավորինս սեղմ ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան այդ մասին իրազեկվելուց հետո 10
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
38. Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով, մասնավորապես, ֆորս մաժոր են՝
1) բնական և տեխնածին աղետները, համաճարակները, բնության ուժերի
արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ,
պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաբքեր,
սողանքներ),
ատոմային,
քիմիական
կամ
կենսաբանական
աղտոտում,
գործադուլները, հասարակական անկարգությունները․
2) ապստամբությունները, ահաբեկչությունները, պատերազմները, ներխուժումները, զինված հակամարտությունները, արտաքին թշնամու գործողությունները կամ
շրջափակումը, որոնցից յուրաքանչյուրը տեղի է ունենում Արցախի Հանրապետության
տարածքում, կամ ներգրավում է այն, ինչը գոյություն չի ունեցել կամ չէր կարող
ողջամտորեն կանխատեսվել.
3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ այլ իրավասու
կազմակերպության ակտը, գործողությունը կամ անգործությունը այն դեպքում, երբ
դրա արդյունքում չի տրամադրվել, չի երկարաձգվել սույն լիցենզիայով ամրագրված
պարտավորության կատարման համար անհրաժեշտ որևէ թույլտվություն կամ
իրավունք կամ խոչընդոտվել է այդ պարտավորության կատարումը, պայմանով, որ
Լիցենզավորված անձը գործել է համաձայն Արցախի Հանրապետության
օրենսդրության:
39. Սույն լիցենզիայի պայմանների 38-րդ կետը չի սահմանափակում
Լիցենզավորված անձի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և
անկանխելի դեպքեր ու հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել
Հանձնաժողով՝ սույն գլխի պահանջներին բավարարելու դեպքում դրանք ևս ֆորս
մաժոր ճանաչելու համարֈ
7. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
40. Սույն լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված
անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգով:
41. Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն լիցենզիայի փոփոխությունները
կատարվում են Լիցենզավորված անձի համաձայնությամբ, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ նախատեսվող փոփոխություններն անհրաժեշտ են Արցախի
Հանրապետության օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի պատշաճ
կատարումն ապահովելու համար:
42. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ
գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ
փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15 օրյա ժամկետում
սույն
լիցենզիայի
վերաձևակերպման
հայտ
ներկայացնել
Հանձնաժողով,
բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերիֈ
Ի վկայություն սույնի, Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը սույն
Լիցենզիան տրամադրել է՝
«Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերությանը.
(ընկերության անվանումը)

ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ, Վ.Սարգսյան 25ա
(գտնվելու վայրը)

Գործունեության վայրը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանն է:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի ապրիլի 3-ի
«ԾՈՎԻՆԱՐ-ՆԱՐԵԿ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
«ԱԿՈՒՆՔ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ
(ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ ԱՄՐԱԳՐԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 46Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 17-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, 24րդ հոդվածի 1-ին կետը և 29-րդ հոդվածը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը, 37-րդ և 38-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
«Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու
և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի
հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և
հաշվի առնելով «Ծովինար-Նարեկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2020 թվականի մարտի 12-ի դիմումը` Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2016 թվականի
նոյեմբերի 24-ի «Ծովինար-Նարեկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերությանը «Ակունք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի
(հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 46Ա որոշման 2-րդ
կետով սահմանված՝ «Ծովինար-Նարեկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության N 0007
լիցենզիայի պայմաններում վերակառուցման ժամանակահատված ամրագրել մինչև
2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ը՝ լիցենզիայի պայմանները շարադրելով նոր
խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի ապրիլի 4-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի ապրիլի 3,
ք. Ստեփանակերտ

69

Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները ևտնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2020 թվականի ապրիլի 3-ի N 17-Ա որոշման
«Հավելված
Սահմանված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2016 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 46Ա որոշմամբ

«Ծովինար-Նարեկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության
«Ակունք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության ԼԷ N 0007 լիցենզիայի
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են.
1) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով.
2) Լիցենզավորված անձ՝ «Ծովինար-Նարեկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն.
3) Լիցենզիա՝ Հանձնաժողովի կողմից Լիցենզավորված անձին տրված սույն
փաստաթուղթը, որը հավաստում է փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու և
էլեկտրական
էներգիայի
(հզորության)
արտադրության
գործունեություն
իրականացնելու վերջինիս իրավունքն ու պարտականությունը.
4) Շուկայի կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված էլեկտրաէներգետիկական շուկայի առևտրային և ցանցային կանոնները, որոնցով
կանոնակարգվում են էլեկտրաէներգետիկական մանրածախ շուկայի մասնակիցների առևտրային փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև հաղորդման և բաշխման
ցանցերի զարգացման պլանավորման, կառավարման, կարգավարման և այդ ցանցեր
մուտքի ապահովման հետ կապված հարաբերությունները:
2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ (ՎԱՅՐԸ)
2. Սույն լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի նոյեմբերի 26-ից:
3. Սույն լիցենզիան գործում է մինչև 2031 թվականի նոյեմբերի 26-ը, որից՝
1) մինչև 2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ը վերակառուցման ժամանակահատվածն է,
2) մինչև 2031 թվականի նոյեմբերի 26-ը` էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության գործունեության իրականացման ժամանակահատվածը:
4. Սույն լիցենզիայի՝ սույն գլխով նախատեսված ժամանակահատվածի (ժամկետի) երկարաձգման անհրաժեշտության դեպքում Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում համապատասխան հայտ է
ներկայացնում Հանձնաժողով:
5. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման աշխարհագրական
տարածքը (գործունեության վայրը) Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի
Լեռնահովիտ համայնքի Շրվական գյուղի տարածքն է՝ Սպիտակաջուր գետի վրա:
3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱԶՄՈՂ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
6. Լիցենզավորված անձը «Ակունք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում (այսուհետ՝
Կայան) լիցենզավորված գործունեությունն իրականացնում է 2016 թվականին
շահագործման հանձնված ՀԱ-1 հիդրոագրեգատով, որի դրվածքային հզորությունը
կազմում է 55 կիլովատտ:
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7. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է սույն
լիցենզիայով սահմանված ժամկետում (ժամանակահատվածում) վերակառուցել 117
կՎտ տեղակայվող հզորությամբ Կայանը, ինչպես նաև իրավունք է տրվում
արտադրել էլեկտրական էներգիա ու այն վաճառել Շուկայի կանոններով:
8. Լիցենզավորված անձը էլեկտրական էներգիան կարող է օգտագործել նաև
սեփական կարիքների համարֈ
9. Կայանի
վերակառուցման
ավարտից
հետո
կայանի
փաստացի
տեղակայված (դրվածքային) հզորությունը կամրագրվի սույն լիցենզիայումֈ
10. Օրենքով
գնման
երաշխիք
ունեցող
էլեկտրակայանից
առաքվող
էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանվում և վերանայվում է Հանձնաժողովի
կողմից սահմանված մեթոդիկայի համաձայնֈ
11. Օրենքով գնման երաշխիք չունեցող կամ գնման երաշխիքի ժամկետը
լրացած Էլեկտրակայանից
առաքվող
էլետրական
էներգիայի
(հզորության)
սակագներ չեն սահմանվում, եթե
կայանը Շուկայի կանոններով սահմանված
դեպքերում և կարգով
էլեկտրական էներգիան (հզորությունը) վաճառում է
մրցակցային պայմաններով՝ չկարգավորվող գներովֈ
4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
12. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի «Էներգետիկայի մասին» օրենքի, այլ օրենքների, սույն լիցենզիայի, Շուկայի կանոնների,
Հանձնաժողովի կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերի պահանջներին:
13. Լիցենզավորված անձի կողմից Կայանի վերակառուցումը և շահագործումն
իրականացվում է համաձայն էլեկտրակայանի նախագծային փաստաթղթերով
նախատեսված սխեմայի՝ բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերիֈ
14. Լիցենզավորված անձը մինչև Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով
նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել կարգաբերման-գործարկման աշխատանքներ և լիցենզիայում փոփոխություններ կատարելու համար դիմել
Հանձնաժողով:
15. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է մինչև սույն լիցենզիայով սահմանված
վերակառուցման ժամանակահատվածի ավարտը Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի վերակառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած կարգով
պահանջվող փաստաթղթերը, իսկ էլեկտրական էներգիայի վաճառքի մտադրության
դեպքում՝ նաև Էլեկտրական էներգիայի սակագնի սահմանման հայտ՝ համաձայն
Հանձնաժողովի սահմանած կարգի: Այն դեպքում, երբ էլեկտրակայանի հզորությունը
տեղադրվել է մասնակի, սույն կետով նախատեսված դրույթները կիրառվում են
էլեկտրակայանի փաստացի տեղակայված հզորության մասովֈ
16. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության
լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված էներգամատակարարման և ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն Հանձնաժողովի
սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին կամ պարտադիր պայմաններին: Այդ
պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու պահից:
17. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է կատարել էլեկտրաէներգետիկական
համակարգի օպերատորի հրահանգները՝ համաձայն Շուկայի կանոններիֈ
18. Սույն լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել կամ
գրավադրվել, իսկ դրանով ամրագրված էլեկտրական էներգիայի արտադրության
գործառույթը որևէ ձևով փոխանցվել այլ անձի, բացառությամբ օրենքով նախատեսված
դեպքերիֈ
19. Սույն լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ
համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն
իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ
հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա:
20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ և այդ գործունեության մեջ ներգրավված
գույքի հասանելիությունը Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների համարֈ
21. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել իր տնօրինության տակ
գտնվող սարքավորումների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը` ապահովելով քաղաքացիների, սպասարկող անձնակազմի կյանքի և առողջության անվտանգությունը:
22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված գործունեության ընթացքում օգտագործվող սարքավորումների համապատասխանությունը
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Արցախի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական կանոնակարգերին և
Լիցենզիայում նախատեսված պայմաններին:
23. Բացառությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ իրավասու
մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների եզրակացությունների (ակտերի),
Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իրավասու
մարմինների ստուգման եզրակացությունները (ակտերը)` եզրակացությունների
(ակտերի) ստացման պահից 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
24. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից առաջադրված
ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ` Հանձնաժողովի
հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբ: Աուդիտի հետ կապված
ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից:
25. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ գործունեությունը չպետք է վտանգի սույն լիցենզիայի պայմանների պատշաճ կատարումը, իսկ
լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը պետք է առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ գործունեության
հաշվապահական հաշվառումից:
26. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին
տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով:
27. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի պահանջով ներկայացնել լիցենզավորված գործունեության վերաբերյալ սպառիչ տեղեկատվություն, ինչպես
նաև պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր հարցադրումներին 10 աշխատանքային
օրվա ընթացքում, եթե Հանձնաժողովի կողմից այլ ժամկետներ սահմանված չեն:
28. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով
ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ
տեղեկատվության հավաստիության համար:
29. Լիցենզավորված անձի կողմից Հանձնաժողով ներկայացված տեղեկատվությունը հրապարակային է, եթե դա Լիցենզավորված անձի կողմից չի համարվում
գաղտնի և նշված չի որպես «ընկերությանը վերաբերող գաղտնապահական
տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձի ներկայացրած գաղտնապահական
տեղեկատվության հետ կապված հարցերը կարգավորվում են «Էներգետիկայի
մասին» օրենքով և այլ իրավական ակտերովֈ
30. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես հայտնել
այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել են սույն լիցենզիայի պայմանների
խախտումների կամ կարող են դառնալ սույն լիցենզիայի պայմանների խախտումների
անմիջական պատճառֈ
31. Սույն լիցենզիայի պայմաններով նախատեսված իրազեկումը, այդ թվում
փաստաթղթերի հանձնումը, կատարվում է օրենքով սահմանված կարգով և
ժամկետներում:
5. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ
32. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն իրականացնում է
Հանձնաժողովը:
33. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն ապահովելու նպատակով
Հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն ունեն ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված
անձի տարածք` Հանձնաժողովի սահմանած կարգով:
34. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է
աջակցի Հանձնաժողովին՝ անհրաժեշտության դեպքում տրամադրելով համապատասխան փաստաթղթերֈ
6. ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ
35. Լիցենզավորված անձի կողմից «Էներգետիկայի մասին» օրենքի դրույթները,
Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը, սույն լիցենզիայի պայմանները
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է
տալու խախտումները վերացնելու վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է
կիրառել տուժանքների հետևյալ տեսակները`
1) նախազգուշացում.
2) օրենքով սահմանված տուգանքներ.
3) լիցենզիայի գործողության կասեցում.
4) լիցենզիայի գործողության դադարեցում:
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36. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և Լիցենզավորված
անձը ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» օրենքով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
37. Լիցենզավորված անձը սույն լիցենզիայի պայմանների 35-րդ կետում նշված
խախտումների համար պատասխանատվություն չի կրում, եթե դրանք հետևանք են
ֆորս մաժորի: Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով ֆորս մաժոր է համարվում
ցանկացած հանգամանք կամ դեպք (դրա հետևանք), որը հանգեցրել է (հանգեցնում
կամ կարող է հանգեցնել) Լիցենզավորված անձի պարտավորությունների չկատարման
կամ ոչ պատշաճ կատարման և միաժամանակ բավարարում է հետևյալ պայմաններին՝
1) չի գտնվում Լիցենզավորված անձի վերահսկողության ներքո.
2) Լիցենզավորված անձը ձեռնարկել է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները և ջանքերը
(այդ թվում՝ նախազգուշական, այլընտրանքային, օրենսդրությամբ նախատեսված)
նշված հանգամանքները (հետևանքները) կանխելու, վերացնելու, մեղմելու կամ
դրանցից խուսափելու համար.
3) Լիցենզավորված անձը տեղեկացրել է Հանձնաժողովին իրազեկվելուց հետո
հնարավորինս սեղմ ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան այդ մասին իրազեկվելուց հետո 10
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
38. Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով, մասնավորապես, ֆորս մաժոր են՝
1) բնական և տեխնածին աղետները, համաճարակները, բնության ուժերի
արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ,
պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաբքեր,
սողանքներ), ատոմային, քիմիական կամ կենսաբանական աղտոտում, գործադուլները, հասարակական անկարգությունները․
2) ապստամբությունները, ահաբեկչությունները, պատերազմները, ներխուժումները, զինված հակամարտությունները, արտաքին թշնամու գործողությունները կամ
շրջափակումը, որոնցից յուրաքանչյուրը տեղի է ունենում Արցախի Հանրապետության
տարածքում, կամ ներգրավում է այն, ինչը գոյություն չի ունեցել կամ չէր կարող
ողջամտորեն կանխատեսվել.
3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ այլ իրավասու
կազմակերպության ակտը, գործողությունը կամ անգործությունը այն դեպքում, երբ
դրա արդյունքում չի տրամադրվել, չի երկարաձգվել սույն լիցենզիայով ամրագրված
պարտավորության կատարման համար անհրաժեշտ որևէ թույլտվություն կամ
իրավունք կամ խոչընդոտվել է այդ պարտավորության կատարումը, պայմանով, որ
Լիցենզավորված անձը գործել է համաձայն Արցախի Հանրապետության
օրենսդրության:
39. Սույն լիցենզիայի պայմանների 38-րդ կետը չի սահմանափակում Լիցենզավորված անձի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և անկանխելի դեպքեր
ու հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել Հանձնաժողով՝ սույն գլխի
պահանջներին բավարարելու դեպքում դրանք ևս ֆորս մաժոր ճանաչելու համարֈ
7. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
40. Սույն լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված
անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
կարգով:
41. Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն լիցենզիայի փոփոխությունները
կատարվում են Լիցենզավորված անձի համաձայնությամբ, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ նախատեսվող փոփոխություններն անհրաժեշտ են Արցախի Հանրապետության օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի պատշաճ կատարումն
ապահովելու համար:
42. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ
գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ
փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15 օրյա ժամկետում
սույն լիցենզիայի վերաձևակերպման հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերիֈ
Ի վկայություն սույնի, Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները
և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը սույն
Լիցենզիան տրամադրել է՝

73

«Ծովինար-Նարեկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը.
(ընկերության անվանումը)

ԱՀ, Քաշաթաղի շրջան, գյուղ Լեռնահովիտ
(գտնվելու վայրը)

Գործունեության վայրը Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանն է:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
2020 թվականի ապրիլի 3-ի
«ԱՐՑԱԽԿԱՊ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ
ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ՀԵՌՈՒՍՏԱԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ (ԼԱՐԱՅԻՆ) ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
(ՎԵՐԱՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ) ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 21-Ա
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածը,
«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքի 10-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 44-րդ և
45-րդ հոդվածները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2007 թվականի նոյեմբերի 27ի «Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթի
կարգը հաստատելու մասին» N 14Ն որոշումը՝ Արցախի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ո ւ մ է.
1. «Արցախկապ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրել
Ստեփանակերտ քաղաքի տարածքում ընդհանուր ուղղվածության հեռուստածրագրերի կաբելային (լարային) հեռարձակման (վերահեռարձակման)
լիցենզիա` տասը տարի գործողության ժամկետով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի ապրիլի 4-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2020 թվականի ապրիլի 3,
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Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի ապրիլի 2-ի
«ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ՁՈՒԿ
(ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 13-Ի N 11-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 50-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Ձկնորսության և ձկնաբուծության մասին» Ձև N 1-Ձուկ
(եռամսյակային)
պետական վիճակագրական հաշվետվության
ձևը՝
համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Ձկնորսության և ձկնաբուծության մասին» Ձև N 1-Ձուկ
(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման
հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2010 թվականի հուլիսի 13-ի
««Ձկնորսության և ձկնաբուծության մասին»
Ձև N 1-ձուկ (ամսական)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը
հաստատելու մասին» N 11-Ն որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի ապրիլի 2
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 50-Ն որոշման
Ձև N 1- Ձուկ
(եռամսյակային)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
20 թ.
եռամսյակ
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի, Արցախի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն
որոշման:
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող
ամսվա 15-ը:
Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________@_________________________
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական
տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող
մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով
սահմանված կարգով:
Տողի
համարը
Ա
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ցուցանիշի անվանումը

Հաշվետու ամսում,
հազ. դրամ
1

Բ
Կատարվել է որս` ընդամենը
այդ թվում` ձկան
խեցեմորթների
այլ ձկնամթերքի
Որսվածից իրացվել է ընդամենը
այդ թվում` ձուկ
խեցեմորթի
այլ ձկնամթերք
Բուծվել է` ընդամենը
այդ թվում` ձուկ
խեցեմորթի
այլ ձկնամթերք
Բուծվածից իրացվել է, ընդամենը
այդ թվում` ձուկ
խեցեմորթի
այլ ձկնամթերք
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Հաշվետու ամսում,
ցենտներ
2

Ղեկավար

___________________________
(ազգանուն, անուն)

__________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)_______________________________
(ազգանուն, անուն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)
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______________
(ստորագրություն)

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 50-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՁՈՒԿ
(ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅԱՆ
ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Ձկնորսության և ձկնաբուծության մասին» Ձև N 1Ձուկ
(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ`
Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են ձկնորսությամբ, ձկնաբուծությամբ
զբաղվող իրավաբանական անձինք, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը,
համաձայն Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020
թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվության ձևի վրա նշված
ժամկետներում և պարբերականությամբ:
4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
5. 1-ին տողում, ըստ համապատասխան սյուների, լրացվում են հաշվետու եռամսյակում ներքին քաղցրահամ ջրերում ապրող ձկների, խեցեմորթների (խեցգետին),
ջրիմուռների և այլ նմանատիպ արտադրանքի որսի վերաբերյալ տվյալները:
6. 1-ին տողից` 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ տողերում, ըստ համապատասխան սյուների,
առանձնացվում են որսված ձկան, խեցեմորթների և այլ ձկնամթերքի վերաբերյալ
համապատասխան տվյալները:
7 5-րդ տողում, ըստ համապատասխան սյուների, լրացվում են 1-ին տողում`
լրացված ցուցանիշից միայն իրացված (ձկան, խեցեմորթների և այլ ձկնամթերքի)
ծավալների վերաբերյալ տվյալները:
8. 5-րդ տողից` 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ տողերում, ըստ համապատասխան սյուների,
առանձնացվում են ձկան, խեցեմորթերի և այլ ձկնամթերքի միայն իրացված
ծավալների վերաբերյալ տվյալները:
9. 9-րդ տողի միայն առաջին սյունակում լրացվում է ձկնաբուծարանների և ձկների
կլիմայավարժեցման, ձկնամելիորատիվ աշխատանքների, նորածին մանրաձկների,
մանր ծովախեցգետինների արտադրության, ջրիմուռների և այլ նմանատիպ արտադրանքի աճեցման գործունեության հետ կապված ծառայությունների ընդամենը
արժեքը:
10. 9 տողից` 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ տողերի միայն առաջին սյունակում առանձնացվում են ձկան, խեցեմորթների և այլ ձկնամթերքի վերաբերյալ համապատասխան
տվյալները:
11. 13-րդ տողում, ըստ համապատասխան սյուների, լրացվում են 9-րդ տողում՝
լրացված ցուցանիշից՝ բուծված ձկան, խեցեմորթների և այլ ձկնամթերքի, միայն
իրացված ծավալների վերաբերյալ տվյալները:
12. 13-րդ տողից` 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ տողերում, ըստ համապատասխան սյուների,
առանձնացվում են ձկան, խեցեմորթերի և այլ ձկնամթերքի միայն իրացված
ծավալների վերաբերյալ տվյալները:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի ապրիլի 2-ի
«ՓՈՍՏԱՅԻՆ, ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 1-ՓՈՍՏ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 24-Ն
ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 51-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Փոստային, սուրհանդակային գործունեության մասին»
Ձև N 1-ՓՈՍՏ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության
ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Փոստային, սուրհանդակային գործունեության մասին»
Ձև N 1-ՓՈՍՏ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության
ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2011 թվականի սեպտեմբերի 30-ի
««Փոստային, սուրհանդակային գործունեության մասին» Ձև N 1-ՓՈՍՏ
(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը հաստատելու մասին» N 24-Ն որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի ապրիլի 2
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 51-Ն որոշման
Ձև N 1- ՓՈՍՏ
(եռամսյակային)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՓՈՍՏԱՅԻՆ, ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
20

թ.

եռամսյակ

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի, Արցախի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն
որոշման:
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող
ամսվա 20-ը:
Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________@_________________________
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական
տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող
մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով
սահմանված կարգով:
1. ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՀԱՍՈՒՅԹՆԵՐԸ
ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԸ
Ցուցանիշի անվանումը
Ա
Հասույթներ, ընդամենը, (առանց ավելացված արժեքի

հարկի)
այդ թվում` փոստային գործունեությունից
սուրհանդակային գործունեությունից
Ծախսեր, ընդամենը
այդ թվում` փոստային գործունեությունից
սուրհանդակային գործունեությունից
Այլ գործունեությունից ստացված հասույթներ

Տողի
համարը
Բ

Ցուցանիշի
մեծությունը
1

110.1
110.2
120
120.1
120.2
130

Չափի
միավորը
Գ
հազար
դրամ
-“-“-“-“-“-“-

Տողի
համարը
Բ
200
200.1
200.2

Չափի
միավորը
Գ
տոննա
-“-“-

Ցուցանիշի
մեծությունը
1

110

2. ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԱՌԱՔՈՒՄՆԵՐ
Ցուցանիշի անվանումը
Ա
Առաքվել է փոստ, ընդամենը
այդ թվում` ներհանրապետական
միջազգային
որից` Անկախ Պետությունների
Համագործակցության երկրներ

200.2.1

81

-“-

Առաքվել են նամակներ և բացիկներ, ընդամենը

այդ թվում` ներհանրապետական
միջազգային
որից` Անկախ Պետությունների
Համագործակցության երկրներ
Միջազգային մուտքային նամակներ և բացիկներ,

210
210.1
210.2
210.2.1

ընդամենը
որից` Անկախ Պետությունների

215

Համագործակցության երկրներ
Առաքվել են ծանրոցածրարներ (բանդերոլներ),

215.1

ընդամենը
այդ թվում` ներհանրապետական

220
220.1
220.2

միջազգային
որից` Անկախ Պետությունների
Համագործակցության երկրներ
Միջազգային մուտքային ծանրոցածրարներ
(բանդերոլներ), ընդամենը
որից` Անկախ Պետությունների
Համագործակցության երկրներ
Առաքվել են ծանրոցներ, ընդամենը
այդ թվում` ներհանրապետական
միջազգային
որից` Անկախ Պետությունների
Համագործակցության երկրներ
Միջազգային մուտքային ծանրոցներ, ընդամենը
որից` Անկախ Պետությունների
Համագործակցության երկրներ

Ղեկավար

220.2.1
225
225.1
230
230.1
230.2
230.2.1
235
235.1

___________________________
(ազգանուն, անուն)

հազար
հատ
-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-

__________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)_______________________________
(ազգանուն, անուն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)
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______________
(ստորագրություն)

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
Խորհրդի 2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 51-Ն որոշման

ՀՐԱՀԱՆԳ
«ՓՈՍՏԱՅԻՆ, ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 1-ՓՈՍՏ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը կարգավորում է «Փոստային, սուրհանդակային գործունեության
մասին» Ձև N 1-ՓՈՍՏ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության
(այսուհետ` Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են փոստային և սուրհանդակային
գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձինք ու անհատ ձեռնարկատերերը, համաձայն Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվության ձևի վրա նշված
ժամկետներում և պարբերականությամբ:
4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
5. Հաշվետվությունը կազմված է 2 բաժնից`
1.«ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ
ՀԱՍՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԸ»,
2. «ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԱՌԱՔՈՒՄՆԵՐ»:
6. 1-ին բաժնի 110-րդ տողում արտացոլվում են հասույթներն առանց ավելացված
արժեքի հարկի: Ցուցանիշների հաշվառումն իրականացվում է սկզբնական
հաշվառման տվյալների հիման վրա հաշվեգրման սկզբունքով:
7. 130-րդ տողում լրացվում են այլ գործունեությունից ստացված հասույթները, որոնք
ներառում են տնտեսական գործունեության տեսակների Արցախի Հանրապետության
դասակարգչով սահմանված գործունեության բոլոր տեսակները, բացի փոստային
սուրհանդակային ծառայություններից:
8. 2-րդ բաժնում արտացոլվում են առաքված փոստի ծավալները (արտացոլված
տոննայով) և նամակների ու բացիկների, ծանրոցածրարների (բանդերոլների) և
ծանրոցների
(հասարակ,
պատվիրված,
լրացուցիչ
վճարով,
ծանուցումով,
գնահատված) փոխադրման փաստացի ծավալները (արտացոլված հազար հատերով)`
առանձնացնելով նաև ներհանրապետական և միջազգային փոստային կապի
օպերատորների հետ փոստային առաքանու փոխանակումները:
9. Փոստային կապը փոստային առաքանու, ինչպես նաև դրամական միջոցների
փոստային փոխադրությունների ընդունումը, մշակումը, փոխադրումը և հանձնումն
ապահովող ծառայություն է, որն իրենից ներկայացնում է տեխնիկական և
տրանսպորտային միջոցների միասնական արտադրատեխնոլոգիական համալիր:
10. Փոստային առաքումը փոստային առաքանու (հասցեագրված նամակագրական
թղթակցություն, փոստային ծանրոցներ ու փոստային բեռնարկղեր, համապատասխան
փաթեթավորումով
տպագիր
հրատարակութուններ)
ընդունումը,
մշակումը,
փոխադրումը և հանձնումն է հասցեատիրոջը:
11. Փոստային կապի ծառայությունները գործողություն կամ գործունեություն է
փոստային առաքանու ընդունման, մշակման, փոխադրման և հանձնման, ինչպես նաև
դրամական միջոցների փոստային փոխադրությունների իրականացման և
բաժանորդագրված պարբերականների առաքման գծով:
12. Սուրհանդակային կապի ծառայությունը փոստային գործունեության տեսակ է,
որի դեպքում փոստային առաքանին առաքման ամբողջ ժամանակահատվածում`
ուղարկողից մինչև հասցեատեր ուղեկցվում է միևնույն իրավաբանական անձի կամ
անհատ ձեռնարկատերի կողմից:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի ապրիլի 2-ի
«ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԵՎ
ԴՐԱՆՑ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ՃԱՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
22-Ի N 19-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 52-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց կառույցների մասին» Ձև N 1-ՃԱՆ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց կառույցների մասին» Ձև N 1-ՃԱՆ (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝
համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի
««Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց
կառույցների մասին» Ձև N 1-ՃԱՆ (տարեկան) պետական վիճակագրական
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2005
թվականի հուլիսի 7-ի N 31 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 19-Ն
որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի ապրիլի 2
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 52-Ն որոշման
Ձև N 1- ՃԱՆ
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
20

թ.

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի, Արցախի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն
որոշման:
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող
տարվա փետրվարի 20-ը
Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

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

Ա
Ճանապարհների ընդհանուր
երկարությունը,

ընդամենը (120,130 և 140
տողերի գումարը)
դրանից` կապիտալ
այդ թվում` ըստ ծածկի

Բ

Գ

110

կմ

120
120.1

“-“
“-“

1
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2

3

4

5

առկայությունը հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջին

առկայությունը հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբին

առկայությունը հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջին

առկայությունը հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբին

առկայությունը հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջին

Տողի Չափի
հա- միամարը վորը

առկայությունը հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբին

1.Միջպետական 2.Հանրապե- 3.Շրջանային
(տեղական)
նշանակության տական նշաավտոմոբիլային նակության նշանակության
ճանապարհներ ավտոմոբիլա- ավտոմոբիլային ճանային ճանապարհներ
պարհներ

6

տեսակների ասֆալտբետոնե
ցեմենտբետոնե կամ
երկաթբետոնե (միաձույլ կամ
հավաքովի)
թեթևացված

այդ թվում` ըստ ծածկի
տեսակների ասֆալտբետոնե
սալարկներ (կանոնավոր
քարերից)
կապակցանյութերով մշակված խիճ, կոպիճ կամ ավազ
անցողիկ

“-“
120.2
130

“-“

130.1

“-“

130.2

“-“

130.3

“-“

140

“-“

140.1

“-“

140.2

“-“

այդ թվում` ըստ ծածկի
տեսակների խիճ և կոպիճ,
կապակցանյութերով մշակված գրունտներ ու տեղական
ոչ ամուր քարային նյութեր
սալարկներ (գետաքարերից
ու ճեղքած քարերից)

2. ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ

Ա
Կամուրջներ

“-“
Խողովակներ

“-“
Թունելներ

“-“

Ղեկավար

Տողի
համարը

Չափի
միավորը

Բ

Գ

210

հատ

220

գծային մ.

230

հատ

240

գծային մ.

250

հատ

260

գծային մ.

Առկայությունը
հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին
1

Առկայությունը հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջին
2

___________________________
(ազգանուն, անուն)

__________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)_______________________________
(ազգանուն, անուն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)
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______________
(ստորագրություն)

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 52-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ՃԱՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը սահմանում է «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային
ճանապարհների և դրանց կառույցների մասին» Ձև N 1-ՃԱՆ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` Հաշվետվություն) լրացման կարգը:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են Արցախի Հանրապետության շրջանների
վարչակազմերը և Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը, համաձայն Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվության ձևի վրա նշված
ժամկետում:
4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
5. Արցախի Հանրապետության ճանապարհներն` ըստ օգտագործման տեսակի,
դասակարգվում են ընդհանուր օգտագործման ճանապարհների և ոչ ընդհանուր
օգտագործման ճանապարհների:
6. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներն ըստ սեփականության ձևի, դասակարգվում են պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների և ոչ
պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների:
7. Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհները` ըստ
նշանակության, դասակարգվում են`
1) միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ (այդ թվում`
համայնքների վարչական սահմանների միջով անցնող տարանցիկ հատվածներ).
2) հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ (այդ
թվում` համայնքների վարչական սահմանների միջով անցնող տարանցիկ
հատվածներ).
3) շրջանային (տեղական) նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ (այդ
թվում` համայնքների վարչական սահմանների միջով անցնող տարանցիկ
հատվածներ):
8. Միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհները կապում են
Արցախի Հանրապետության ճանապարհային ցանցն այլ պետությունների
ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցին, և ապահովում են միջազգային
տրանսպորտային հաղորդակցությունը:
9. Հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհները կապում
են հանրապետության քաղաքները մայրաքաղաքի և միմյանց, մշակութային, հոգևոր
կենտրոնների և միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների հետ:
10. Շրջանային (տեղական) նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհները
կապում են հանրապետության գյուղական բնակավայրերը միմյանց, այլ քաղաքների,
հանրապետական և միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների
հետ:
11. Ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհները ֆիզիկական
ու իրավաբանական անձանց սեփականությունն են և օգտագործվում են դրանց
ներտնտեսական, տեխնոլոգիական, ծառայողական, անձնական, պարեկային և այլ
կարիքների համար, և այդ ճանապարհներով երթևեկել կարող են միայն տնօրինողի
թույլատրած տրանսպորտային միջոցներով:
12. Ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը (տող 110) ըստ պատվածքի
տեսակների ներառում է կապիտալ, թեթևացված և անցողիկ ճանապարհների
երկարությունները: Կապիտալն իր մեջ ներառում է ասֆալտբետոն, ցեմենտբետոն կամ
երկաթբետոն (միաձույլ կամ հավաքովի) ծածկի հիմնական տիպերը` I-III
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ճանապարհի կարգերով: Թեթևացված ճանապարհային պատվածքը իր մեջ ներառում է
ծածկի հետևյալ տիպերը` ասֆալտբետոնե, սալարկներ (կանոնավոր քարերից), որոնք
օգտագործվում են III, IV և II երկփուլ շինարարության առաջին փուլում, ինչպես նաև
իր մեջ ներառում է կապակցանյութերով մշակված խիճ, կոպիճ կամ ավազ` III և IV
ճանապարհի կարգերով:
Անցողիկն իր մեջ ներառում է ծածկի հետևյալ տիպերը` խիճ, կոպիճ,
կապակցանյութերով մշակված գրունտներ ու տեղական ոչ ամուր քարային նյութեր,
ինչպես նաև սալարկներ (գետաքարերից ու ճեղքած քարերից), որոնք օգտագործվում
են IV և III երկփուլ շինարարության առաջին փուլում:
13. Ճանապարհային պատվածքները կարող են բաղկացած լինել մեկ կամ մի
քանի շերտերից: Բազմաշերտ պատվածքները բաղկացած են ծածկից, հիմքից և հիմքի
լրացուցիչ շերտից` ցրտապաշտպան, ջերմամեկուսիչ, ցամաքեցնող ու հարթեցնող:
14.
Ճանապարհների
արհեստական
կառույցները
ավտոմոբիլային
ճանապարհների այն մասերն են` կամուրջները, խողովակներն ու թունելները, որոնք
ճանապարհի հողային պաստառը դարձնում են անընդհատ` բնական և արհեստական
խոչընդոտների վրայով կամ միջով, ինչպես նաև ապահովում են ճանապարհի
ամրությունն ու երթևեկության անվտանգությունը:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի ապրիլի 2-ի
«ՀԵՌԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 31-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ
30-Ի N 23-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 53-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Հեռագրական կապի մասին» Ձև N 31-ԿԱՊ (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Հեռագրական կապի մասին» Ձև N 31-ԿԱՊ (տարեկան)
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝
համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2011 թվականի սեպտեմբերի 30-ի
««Հեռագրական կապի մասին» Ձև N 31-ԿԱՊ (տարեկան) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու
մասին» N 23-Ն որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի ապրիլի 2
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 53-Ն որոշման
Ձև N 31- ԿԱՊ
(տարեկան)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԵՌԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ՄԱՍԻՆ
20

թ.

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի, Արցախի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն
որոշման:
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա
հունվարի 30-ը
Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

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

Տողի
համարը

Ա
Բոլոր տեսակի հեռագրական կապուղիների
քանակը, միավոր
որից` վարձակալությամբ տրված
Հեռագրական կապերի քանակը, ընդամենը
որից` հաղորդակցությունների կոմուտացիայի
համակարգով ( ՀԿ)
Կապուղիների մոնտաժված ունակությունը,

միացման կետեր

Ղեկավար

Բ

Ընդամենը

1

այդ թվում`
մայրուղային
2

միջքաղաքային
3

110
110.1
120
120.1
130

___________________________
(ազգանուն, անուն)

__________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)_______________________________
(ազգանուն, անուն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)
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______________
(ստորագրություն)

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 53-Ն որոշման

ՀՐԱՀԱՆԳ
«ՀԵՌԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 31-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը սահմանում է «Հեռագրական կապի մասին» Ձև N 31-ԿԱՊ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` Հաշվետվություն)
լրացման կարգը:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են հեռագրական կապի ծառայություններ
մատուցող իրավաբանական անձինք ու անհատ ձեռնարկատերերը համաձայն
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի
հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվության ձևի վրա նշված
ժամկետում:
4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
5. Հաշվետվության 110-րդ տողի առաջին սյունակում լրացվում է «խտացման»
սարքավորումներով առաջացած բոլոր տեսակի հեռագրական կապուղիների քանակը
(բացառությամբ ներքաղաքայինների), այդ թվում` նաև պահեստայինները, 2-րդ և 3-րդ
սյունակներում առանձնացնելով՝ մայրուղային կապուղիների փաստացի քանակը,
որոնք հանգույցով միացված են հակառակ կողմին, և միջքաղաքային կապուղիների
փաստացի քանակը: Մայրուղային կապուղիներ են համարվում այն կապուղիները,
որոնք ապահովում են հեռագրական կապը Արցախի Հանրապետության և այլ
երկրների միջև, իսկ միջքաղաքային՝ այն կապուղիները, որոնք ապահովում են
հեռագրական կապը շրջկենտրոնների և Ստեփանակերտի միջև: Հաշվետվության 110րդ տողում չեն ներառվում կապի կազմակերպությունների կողմից մշտական կամ
ժամանակավոր շահագործատեխնիկական սպասարկման համար ընդունված այլ
կազմակերպությունների կապուղիները:
6. Հաշվետվության 110.1-ին տողում լրացվում է այլ կազմակերպություններին
վարձակալությամբ տրված հեռագրական կապուղիների քանակը: Կապուղիների
հաշվառում կատարում են միայն այն կազմակերպությունները, որոնք հանդիսանում
են վարձակալված կապուղիների համար տրանսպորտի և կապի նախարարության
վերջնամասային կետեր, այսինքն` իրականացնում են մալուխային զույգերով
կապուղու հաղորդում սպառողի կապի հանգույցին: Այն կազմակերպությունները,
որոնցով տարանցիկ անցնում են վարձակալված կապուղիները, այդպիսի
կապուղիների հաշվառում 110.1-ին տողում չեն կատարում:
7. Հաշվետվության 120.1-ին տողում հաշվառվում են հաղորդումների
կոմուտացիոն կենտրոնների միջև միջկենտրոնային կապերը, հաղորդումների
կոմուտացիոն կենտրոնների և վերջնամասային կետերի միջև կապերը:
Հաշվետվության 120-րդ և 120.1-ին տողերում չեն ներառվում հեռագրատների և կապի
հանգույցների աշխատատեղերը, ինչպես նաև այլ ծառայողական աշխատատեղերը,
որոնք տեղակայված են հաղորդումների կոմուտացիոն կենտրոններում և
կապուղիների կոմուտացիոն կայաններում:
8. Հաշվետվության 130-րդ տողում համապատասխանաբար արտացոլվում են
մոնտաժված և օգտագործված կապուղիների ունակությունները:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2020 թվականի ապրիլի 2-ի
«ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 35ՊԱՏԱՀԱՐ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 07-Ի N 32 ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 54-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության
պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել «Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասին»
Ձև N 35-պատահար (եռամսյակային) պետական վիճակագրական
հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասին»
Ձև N 35-պատահար (եռամսյակային) պետական վիճակագրական
հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի հուլիսի 07-ի «Ձև թիվ
35-պատահար (ամսական) «Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների
մասին» պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման
հրահանգը հաստատելու մասին» N 32 որոշումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

2020 թվականի ապրիլի 2
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված 1
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 54-Ն որոշման
Ձև N 35- պատահար
(եռամսյակային)
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
20 թ.
____ եռամսյակ
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի, Արցախի
Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն
որոշման:
Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող
ամսվա 15-ը:
Ներկայացնում է _____________________________________________________________________
(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I
(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Շրջանը __________________________համայնքը__________________________________________
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________
__________________________________________________________ I____I____I____I____ I____I
(լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը I____I____I____I____I____I
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը
I____I____I____I____I____I____I____I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
I____I____I____I____I____I____I____I____I
Հեռախոսահամար(ներ) _____________________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ___________________________________@_________________________
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական
տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող
մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով
սահմանված կարգով:
1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԸ (ՃՏՊ) ԵՎ
ՏՈՒԺԱԾՆԵՐԸ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

Ցուցանիշների անվանումը

ՊատահարՏողի
ների
համաքանակը,
րը

զոհվել
են

միավոր

Ա
ՃՏՊ-ընդամենը
որոնցից` տուժել են մինչև 16
տարեկան երեխաներ
ՃՏՊ ճանապարհային
երթևեկության կանոնների
խախտման հետևանքով
տրանսպորտային միջոցների
վարորդների կողմից
որից` ոչ սթափ վիճակում
120 տողից` ըստ պատկանելիության՝
իրավական անձանց
որից` վարորդներ ոչ սթափ
վիճակում
ֆիզիկական անձանց
որից` վարորդներ ոչ սթափ
վիճակում
հետիոտնի կողմից
որից` ոչ սթափ վիճակում

Բ
110

1

111

120

121
122
122.1
123
123.1
130
130.1

93

2

(եռամսյակային)
Տուժել են, մարդ
որից`
վիրաորից`
իգական վորվել իգական
սեռ
են
սեռ
3
4
5

հեծանվորդի կողմից
չբացահայտված ՃՏՊ

140
150

1

3

4

5

այդ թվում`ոչ սթափ
վիճակում գտնված վարորդների պատճառով

2

ընդամենը

այդ թվում`ոչ սթափ
վիճակում գտնված վարորդների պատճառով

Բ
210

ընդամենը

Ա
Վարորդների կողմից ՃԵԿ-ի
խախտման պատճառով առաջացած ՃՏՊ-ը և տուժածները
բեռնատար ավտոմեքենաների
որից` ֆիզիկական անձանց
ավտոբուսների
որից ` ֆիզիկական անձանց
թեթև մարդատար մեքենաների
որից ` ֆիզիկական անձանց
մոտոցիկլետների
որից ` ֆիզիկական անձանց
տրակտորներ և այլ ինքնագնաց մեխանիզմների
որից ` ֆիզիկական անձանց

Տողի
համարը

այդ թվում` ոչ սթափ
վիճակում գտնված վարորդների պատճառով

Ցուցանիշների անվանումը

ընդամենը

2. ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ (ՃԵԿ)
ԽԱԽՏՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐՆ
ԸՍՏ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
(տարեկան)
Պատահարների
Տուժել են, մարդ
քանակը,
զոհվել են
վիրավորվել
միավոր
են

6

220
221
230
231
240
241
250
251
260
261

3.ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐՆ (ՃՏՊ) ԸՍՏ ԿԱՏԱՐՎԱԾ
ՊԱՏԱՀԱՐԻ ՎԱՅՐԻ, ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
(տարեկան)
Տողի
ՊատահարՏուժել են, մարդ
հաների քանակը, զոհվել վիրավորՑուցանիշների անվանումը
մարը
միավոր
են
վել են
Ա
Բ
1
2
3
ՃՏՊ ընդամենը
310
ՃՏՊ տուժածները՝ ըստ կատարված
320
պատահարի վայրի բնակավայրերում
ավտոճանապարհներին (բացառությամբ
321
բնակավայրային տեղամասերի)
այլ տեղերում
322
ՃՏՊ՝ տեխնիկական անսարք տրանսպորտային
330
միջոցների շահագործման պատճառով
Փողոցների և ճանապարհների անբավարար
340
վիճակը պատճառով ընդամենը
այդ թվում` բնակավայրերի փողոցների
341

(առանց ավտոճանապարհային տեղամասերի)
ավտոճանապարհների (ներառյալ
բնակավայրային տեղամասերի)
որից` ընդհանուր օգտագործման
ճանապարհներին
ՃՏՊ ըստ տեսակների` բախում
շրջում
հետիոտնի վրաերթ
այլ պատահարներ
Տուժել են ՃՏՊ-ից` տրանսպորտային
միջոցների վարորդներ
հետիոտն
որից՝ մինչև 16 տարեկան երեխաներ

342
342.1
350
351
352
353
360
370
371

94

ուղևորներ
որից՝ մինչև 16 տարեկան երեխաներ
հեծանվորդներ
որից՝ մինչև 16 տարեկան երեխաներ

Ղեկավար

380
381
390
391

___________________________
(ազգանուն, անուն)

__________________
(ստորագրություն)

Կ.Տ
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ

կամ այլ լիազորված անձ)_______________________________
(ազգանուն, անուն)

<<______>> _______________________ 20
(լրացման ամսաթիվ)

95

______________
(ստորագրություն)

թ.

Հավելված 2
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի ապրիլի 2-ի N 54-Ն որոշման
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ N 35-ՊԱՏԱՀԱՐ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը սահմանում է «Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների
մասին» Ձև N 35-պատահար (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգը:
2. Հաշվետվությունը ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը` համաձայն Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական
խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվության ձևի վրա նշված
ժամկետներում և պարբերականությամբ:
4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
5. Հաշվետվության 1-ին բաժինը ներկայացվում է եռամսյակը մեկ անգամ, իսկ 2րդ և 3-րդ բաժինները՝ տարին մեկ անգամ՝ հաշվետու տարվա համար: Ցուցանիշները
լրացվում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քարտերի հիման վրա:
6. Հաշվետվության 110-րդ տողի ցուցանիշները պետք է հավասար լինեն 120-րդ,
130-րդ, 140-րդ և 150-րդ տողերի ցուցանիշների հանրագումարին:
7. Հաշվետվության 120-րդ տողի ցուցանիշները պետք է մեծ կամ հավասար լինեն
122-րդ և 123-րդ տողերի ցուցանիշների հանրագումարին:
8. Հաշվետվության 121-րդ տողի ցուցանիշները պետք է մեծ կամ հավասար լինեն
122.1-ին և 123.1-ին տողերի ցուցանիշների հանրագումարին:
9. Հաշվետվության 210-րդ տողի ցուցանիշները պետք է հավասար լինեն 220-րդ,
230-րդ, 240-րդ, 250-րդ և 260-րդ տողերի ցուցանիշների հանրագումարին, ինչպես նաև
1-ին բաժնի 12-րդ 0 տողի համապատասխան սյունակների ցուցանիշներին:
10. Հաշվետվության 210-րդ, 220-րդ, 230-րդ, 240-րդ, 250-րդ և 260-րդ տողերում
լրացվում են՝ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներն ըստ ավտոտրանսպորտային միջոցների տեսակների, հաշվի առնելով առևտրային կազմակերպությունների
տրանսպորտային միջոցների վարորդների և ֆիզիկական անձանց կողմից
ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման պատճառով տեղի ունեցած
ճանապարհատրանսպորտային պատահարները:
11. Հաշվետվության 221-րդ, 231-րդ, 241-րդ, 251-րդ, 261-րդ տողերի ցուցանիշներն
իրենցից ներկայացնում են միայն ֆիզիկական անձանց ավտոտրանսպորտային
միջոցներով ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարները:
12. Հաշվետվության 310-րդ տողի ցուցանիշներն ըստ սյունակների պետք է
հավասար լինեն 320-րդ, 321-րդ և 322-րդ տողերի ցուցանիշների հանրագումարին,
ինչպես նաև 1-ին բաժնի 110-րդ տողի համապատասխան սյունակների
ցուցանիշներին:
13. Հաշվետվության 340-րդ տողի ցուցանիշներն ըստ սյունակների հավասար են
341-րդ և 342-րդ տողերի ցուցանիշների հանրագումարին:
14. Հաշվետվության 350-րդ, 351-րդ, 352-րդ, 353-րդ տողերի ցուցանիշների հանրագումարը հավասար է 310-րդ տողի համապատասխան սյունակների
ցուցանիշներին:
15. Հաշվետվության 360-րդ, 370-րդ, 380-րդ, 390-րդ տողերի ցուցանիշների
հանրագումարը հավասար է 310-րդ տողի համապատասխան սյունակների
ցուցանիշներին:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«26» մարտի 2020թ.

N 105-Ա
ք.Ստեփանակերտ

«ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐՎԱԾ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 21-րդ
հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի
7-րդ կետը և «Մոր և մանկան
առողջության պահպանման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության
գործադիր տնօրենի դիմումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել 2013 թվականի ապրիլի 12-ին «մանկաբարձական, գինեկոլոգիական, վերարտադրողական (ռեպրոդուկտոլոգիական),
անեսթեզիոլոգիական, վերակենդանացման, նեոնատոլոգիական, ներքին
բժշկական,
ներզննական,
ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ (էլեկտրասրտագրություն),
ուլտրաձայնային
ախտորոշիչ,
լաբորատոր
ախտորոշիչ
(կլինիկական, կենսաքիմիական, շճաբանական, բջջաբանական), կլինիկական
դեղորայքային» գործունեության համար «Մոր և մանկան առողջության
պահպանման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության թիվ Կ-XX-000211
լիցենզիան:
2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության
գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում.
2) «Մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն» փակ
բաժնետիրական ընկերության լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա անհատական
գործին.
3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«26» մարտի 2020թ.

N106-Ա
ք.Ստեփանակերտ

«ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԱԿ
ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ
հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի
պահանջներով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. «Մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն» փակ
բաժնետիրական ընկերության (հասցե` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք
Ստեփանակերտ, Բաղրամյան 7) բժշկական օգնության և սպասարկման
իրականացման լիցենզիա տրամադրելու վերաբերյալ հայտը բավարարել և
տրամադրել «մանկաբարձական, գինեկոլոգիական, մանկական գինեկոլոգիական, վերարտադրողական (ռեպրոդուկտոլոգիական), անեսթեզիոլոգիական,
վերակենդանացման, նեոնատոլոգիական, ներքին բժշկական, ներզննական,
ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ (էլեկտրասրտագրություն), ուլտրաձայնային
ախտորոշիչ, լաբորատոր ախտորոշիչ (կլինիկական, կենսաքիմիական, շճաբանական, բջջաբանական), կլինիկական դեղորայքային» գործունեություն
իրականացնելու լիցենզիա, բժշկական օգնության և սպասարկման ձևը`

արտահիվանդանոցային, հիվանդանոցային:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) գրանցել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկությունը համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ
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Համաձայնեցված է`
Արցախի Հանրապետության
ֆինանսների նախարար
Ա. Հարությունյան
«03» ապրիլի 2020 թվական

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի մարտի 26-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 25-Ի N 52-Ն
ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 47-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին
համապատասխան`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական
ռեսուրսների նախարարի 2018 թվականի հունիսի 25-ի ««Արցախանտառ»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից մատուցվող բնափայտի
մթերման ծառայությունների գները հաստատելու մասին» N 52-Ն հրամանով
հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ հաստատված առավելագույն գներն
ուժի մեջ են մտնում սույն հրամանի պաշտոնական հրապարակման օրվանից
մեկ ամիս հետո:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ֆ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

2020 թվականի մարտի 26
ք.Ստեփանակերտ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2020 թվականի մարտի 26-ի N 47-Ն հրամանի
«Հավելված
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և
բնական ռեսուրսների նախարարի
2018 թվականի հունիսի 25-ի N 52 –Ն հրամանի

ԳՆԵՐ
«ԱՐՑԱԽԱՆՏԱՌ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԲՆԱՓԱՅՏԻ ՄԹԵՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Հ/Հ

1.

Ծառայության անվանումը

1)
2)

Գործափայտի մթերում և անտառից դուրս
բերում մինչև սպառողի պահեստ (միջին
հեռավորությունը 20-40 կիլոմետր)
hաճարենի
բոխի

3)

կաղնի, հացենի, լորենի

2.

Վառելափայտի մթերում

1)
ա.
բ.

տեղական սպառման համար
վերևի պահեստ
անտառից դուրս բերում մինչև ներքևի
պահեստ և բարձում (միջին
հեռավորությունը 3 կիլոմետր)
անտառից դուրս բերում մինչև սպառողի
պահեստ (միջին հեռավորությունը 40
կիլոմետր)
արտահանման համար (միջին
հեռավորությունը 25 կիլոմետր)
անտառից դուրս բերում մինչև ներքևի
պահեստ և բարձում
թափուկի անտառից դուրս բերում մինչև
ներքևի պահեստ

գ.

2)
ա.
բ.

Չափման
միավորը

Գինը
(ՀՀ դրամ
(առանց
ԱԱՀ))

խտացված
խորանարդ
մետր
39 167
30 583
58 333
դարսված
խորանարդ
մետր

100

3 333
5 000

10 000

18 333
18 333
»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«27» մարտի 2020թ.

N 63
ք.Ստեփանակերտ

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

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և
հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողովի 2020
թվականի մարտի 27-ի N 355-ՏՆ եզրակացությունը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝

1. Տրամադրել՝
1) անհատ ձեռնարկատեր Յուրի Բակենի Խաչատրյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով միջպետական
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾ N00750
լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր.
2) անհատ ձեռնարկատեր Ջամբուլատ Յուրիկի Հայրիյանին Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾ
N00315 լիցենզիայի N00002 ներդիր:
2.Դադարեցնել՝
1) անհատ ձեռնարկատեր Յուրի Բակենի Խաչատրյանի Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN00032 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00004 ներդիրի գործողությունները.
2) ֆիզիկական անձ՝ Դավիթ Ռաֆայելի Լալայանի Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN00608 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները:
3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
պաշտոնական տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին:
Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

101

