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Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
 

 

439 «Արցախի Հանրապետության պետական պարգևների և 

պատվավոր կոչումների մասին» ԱՀ ՀՕ-78-Ն օրենքը……………… 
 

 

. 

440 ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին»  օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-79-Ն 

օրենքը…………………………………………………………………….. 
 

 

 

. 

441 ««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-80-Ն 

օրենք……………………………………………………………………… 
 

 

 

. 

442 «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-81-Ն օրենքը…………….......................... 
 

 

. 

443 ««Հարկերի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում  

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-82-Ն օրենքը………………………….. 
 

 

. 

444 ««Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 

զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված 

վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-83-Ն օրենքը……………………………. 
 

 

 

 

. 

445 ««Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-84-Ն օրենքը……. 
 

 

. 

446 ««Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-85-Ն 

օրենքը.......................................................................................................... 
 

 

 

. 

447 ««Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով 

կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի 

հատուցման սակագների մասին» օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-86-Ն օրենքը…………………………….. 
 

 

 

 

. 

448 ««Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-87-Ն օրենքը………….. 
 

 

. 

449 ««Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների 

համար պատասխանատվության մասին» օրենքում 

փոփոխություններ  կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-88-Ն օրենքը……. 
 

 

 

. 

450 ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-89-Ն օրենքը…………………………….. 

 

. 

451 ««Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-90-Ն օրենքը…………………………….. 
 

 

. 

452 ««Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-91-Ն 

օրենքը……………………………………………………………………. 
 

 

 

. 

 



453 ««Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-92-Ն օրենքը……… 
 

 

. 

454 ««Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» ԱՀ ՀՕ-93-Ն օրենքը……………………………………………. 
 

 

. 

455 ««Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-94-Ն 

օրենքը…………………………………………………………………….. 
 

 

 

. 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

 

456 «Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս 

մնացած տարածքներում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող պետական կառավարչական հիմնարկներին 

ամրացված գույքի դուրսգրման և (կամ) ժամանակավոր 

հաշվառման առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» 

ԱՀ կառավարության N 263-Ն որոշումը……........................................ 
 

 

 

 

 

 

. 

457 «Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտեի 

կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը 

հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 778-Ն որոշումը…… 
 

 

 

. 

458 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի հուլիսի 18-ի N 479-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 780-Ն որոշումը…….. 
 

 

 

. 

459 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի նոյեմբերի 18-ի N 766-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 787-Ն որոշումը……............................................... 
 

 

 

 

. 

460 «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեում 

վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

788-Ն որոշումը……................................................................................... 
 

 

 

 

 

. 

461 «Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության, 

ոստիկանության համակարգերում զինվորական ծառայության 

պաշտոն զբաղեցնողներին և փրկարարական ծառայության 

ծառայողներին դրամական օգնություններ տալու կարգը, չափերը  

և պայմանները սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 

24-ի  N 776-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 790-Ն որոշումը……............................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

462 «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեում 

վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության  կառավարության 

2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

803-Ն որոշումը……............................................... 
 

 

 

 

 

. 

463 «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեում 

վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն  որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

807-Ն որոշումը....................................................... 

 

 

 

 

. 



 

464 «Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ծառայության համակարգում ձերբակալված անձանց պահելու 

վայր ստեղծելու և ներքին կանոնակարգը հաստատելու մասին» 

ԱՀ կառավարության N 810-Ն որոշումը……………………………… 
 

 

 

 

. 

465 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի հունիսի 28-ի N 294 որոշման մեջ փոփոխություն, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հունվարի 24-ի N 34 որոշման մեջ փոփոխություններ, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 722 որոշման մեջ 

փոփոխություններ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի N 284 որոշման մեջ 

 փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 815-Ն որոշումը..................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

466 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

ապրիլի 27-ի N 377-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 816-Ն որոշումը.......... 
 

 

 

. 

467 «Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու 

իրավունք ունեցող բնակչության առանձին (հատուկ) խմբերի և 

հիվանդությունների ցանկերը սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի 

դեկտեմբերի 20-ի N 555 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 821-Ն որոշումը................................ 
 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ 

 ԵՎ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

  

ԳԼՈՒԽ 1  

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

  

1. Սույն օրենքով սահմանվում են պետական պարգևները և պատվավոր 

կոչումները, դրանց տեսակները, ինչպես նաև կարգավորվում են Արցախի 

Հանրապետության պետական պարգևներ հիմնելու, պետական պարգևներով 

պարգևատրելու և պատվավոր կոչումներ շնորհելու կարգի, դեպքերի և 

պետական պարգևները կրելու կանոնների հետ կապված 

հարաբերությունները։  

 

Հոդված.2. Արցախի Հանրապետության պետական պարգևների և 

պատվավոր կոչումների վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությունը 

   

1. Արցախի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր 

կոչումների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, սույն օրենքով և Արցախի 

Հանրապետության նախագահի հրամանագրով։  

  

Հոդված 3. Արցախի Հանրապետության պետական պարգևները 

  

1. Արցախի Հանրապետության պետական պարգևները պետական 

շինարարության, տնտեսության, գիտության, կրթության, մշակույթի, 

արվեստի բնագավառներում, առողջապահության, սպորտի զարգացման 

ոլորտներում, օրինականության ամրապնդման, հայրենիքի պաշտպանության 

և պետության անվտանգության ապահովման գործում  նշանակալի ավանդի, 

բարեգործական ակտիվ գործունեության, ինչպես նաև ունեցած ակնառու այլ 

ծառայությունների ճանաչման բարձրագույն ձևն են:  

2. Արցախի Հանրապետության պետական պարգևներն են Արցախի 

Հանրապետության բարձրագույն կոչումը, Արցախի Հանրապետության 

շքանշանները և Արցախի Հանրապետության մեդալները:  

3. Արցախի Հանրապետության բարձրագույն կոչումը «Արցախի հերոս» 

կոչումն է։  

4. Արցախի Հանրապետության շքանշաններն են «Ոսկե արծիվ» 

շքանշանը, «Մարտական խաչ» շքանշանը, «Գրիգոր Լուսավորիչ» շքանշանը, 

«Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանը, Բարեկամության շքանշանը:  

5. Արցախի Հանրապետության մեդալներն են Արիության մեդալը, 

«Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» մեդալը, «Մարտական 

ծառայություն» մեդալը, «Մխիթար Գոշ» մեդալը, «Վաչագան Բարեպաշտ» 

մեդալը, «Անանիա Շիրակացի» մեդալը, «Երախտագիտություն» մեդալը, 

«Շուշիի ազատագրման համար» մեդալը, «Աշխատանքային վաստակի 

համար» մեդալը:  



  

Հոդված 4. Արցախի Հանրապետության պատվավոր կոչումները  

  

1. Պատվավոր կոչումները սահմանվում են գիտության, կրթության, 

արվեստի, մշակույթի, առողջապահության, տնտեսության, 

ճարտարապետության, շինարարության, իրավագիտության, լրագրության, 

ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառների զարգացման գործում 

ունեցած ակնառու հաջողությունների և բացառիկ վաստակի համար:  

2. Արցախի Հանրապետության պատվավոր կոչումներն են Արցախի 

Հանրապետության ժողովրդական արտիստի պատվավոր կոչումը, Արցախի 

Հանրապետության ժողովրդական նկարչի պատվավոր կոչումը, Արցախի 

Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչումը, 

Արցախի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետի պատվավոր 

կոչումը, Արցախի Հանրապետության վաստակավոր շինարարի պատվավոր 

կոչումը, Արցախի Հանրապետության վաստակավոր բժշկի պատվավոր 

կոչումը, Արցախի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբանի պատվավոր 

կոչումը, Արցախի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի պատվավոր 

կոչումը, Արցախի Հանրապետության վաստակավոր նկարչի պատվավոր 

կոչումը, Արցախի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործչի 

պատվավոր կոչումը, Արցախի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր 

գործչի պատվավոր կոչումը, Արցախի Հանրապետության վաստակավոր 

մանկավարժի պատվավոր կոչումը, Արցախի Հանրապետության 

վաստակավոր լրագրողի պատվավոր կոչումը, Արցախի Հանրապետության 

տնտեսության վաստակավոր աշխատողի պատվավոր կոչումը, Արցախի 

Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր 

գործչի, Արցախի Հանրապետության վաստակավոր մարզչի, Արցախի 

Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի վաստակավոր աշխատողի 

պատվավոր կոչումները, Արցախի Հանրապետության վաստակավոր 

կոլեկտիվի պատվավոր կոչումը:  

  

Հոդված.5. Արցախի Հանրապետության պետական պարգևներով 

պարգևատրելը, պատվավոր կոչումներ շնորհելը, պարգևատրման և շնորհման 

միջնորդություն ներկայացնելը 

  

1. Արցախի Հանրապետության պետական պարգևներով պարգևատրում 

և պատվավոր կոչումներ շնորհում է Արցախի Հանրապետության 

նախագահը` հրապարակելով հրամանագրեր։  

2. Արցախի Հանրապետության նախագահը պարգևատրում է պետական 

պարգևներով և շնորհում պատվավոր կոչումներ նաև պետական 

պարգևներով պարգևատրելու և պատվավոր կոչումներ շնորհելու վերաբերյալ 

պաշտոնատար անձանց միջնորդությունների հիման վրա:  

3. Արցախի Հանրապետության պետական պարգևներով 

պարգևատրելու և պատվավոր կոչումներ շնորհելու միջնորդությանը 

ներկայացվող պահանջները և միջնորդությունը ներկայացնելու կարգը, 

պետական պարգևներով պարգևատրելու և պատվավոր կոչումներ շնորհելու 

միջնորդություն ներկայացնելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար 

անձանց ցանկը հաստատում է Արցախի Հանրապետության նախագահը:  

4. Արցախի Հանրապետության պետական պարգևով պարգևատրման 

հարցը որոշվում է պարգևատրվող անձի մատուցած ծառայությունների 

բնույթին ու կարևորությանը համապատասխան։ Անկախ միջնորդությունում 

նշված պետական պարգևի տեսակից՝ պետական պարգևի տեսակը և 

նպատակահարմարությունը որոշում է Արցախի Հանրապետության 

նախագահը:  

5. Նույն պետական պարգևով, ինչպես նաև նույն պետական պարգևի 

նույն աստիճանով միևնույն անձին մեկից ավելի պարգևատրում չի 



կատարվում:  

6. Արցախի Հանրապետության պետական պարգևներով 

պարգևատրումը կատարվում է նաև հետմահու։  

7. Արցախի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի և  Արցախի 

Հանրապետության ժողովրդական նկարչի պատվավոր կոչումը, որպես 

կանոն, կարող է շնորհվել համապատասխանաբար Արցախի 

Հանրապետության վաստակավոր արտիստի և  Արցախի Հանրապետության 

վաստակավոր նկարչի պատվավոր կոչումը շնորհելուց ոչ պակաս, քան հինգ 

տարի հետո: 

8. Պետական պարգևների և պատվավոր  կոչումների շնորհման 

հարցերի քննարկման նպատակով Հանրապետության նախագահի 

հրամանագրով ստեղծվում է Հանրապետության նախագահին առընթեր 

պետական պարգևների և  պատվավոր կոչումների շնորհման հարցերի 

քննարկման խորհրդակցական հանձնաժողով և սահմանվում հանձնաժողովի 

աշխատակարգը: 

 

Հոդված 6. Պետական պարգևներով պարգևատրվող և պատվավոր 

կոչումների արժանացած անձինք և մարմինները  

  

1. Արցախի Հանրապետության բարձրագույն կոչումը շնորհվում է 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին և Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացի չհանդիսացող անձանց:  

2. Սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում Արցախի 

Հանրապետության շքանշաններով և մեդալներով պարգևատրվում են 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները, Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացի չհանդիսացող անձինք, տնտեսության, գիտության, կրթության, 

առողջապահության, մշակույթի, սպորտի բնագավառների և այլ 

կոլեկտիվները, Արցախի Հանրապետության, ինչպես նաև դաշնակից կամ 

գործընկեր պետությունների զինված ուժերի և այլ զորքերի զորամասերը:  

3. Արցախի Հանրապետության նախագահն իր պաշտոնավարման 

ընթացքում չի կարող պարգևատրվել Արցախի Հանրապետության պետական 

պարգևներով։  

4. Արցախի Հանրապետության պատվավոր կոչումները շնորհվում են 

Արցախի Հանրապետության գիտության, կրթության, տնտեսության, 

արվեստի, մշակույթի, ճարտարապետության, շինարարության, 

իրավագիտության, առողջապահության, լրագրության, ֆիզիկական 

կուլտուրայի և սպորտի բնագավառների ականավոր գործիչներին և 

կոլեկտիվներին:  

  

ԳԼՈՒԽ 2 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՈՉՈՒՄԸ 

  

Հոդված 7.  «Արցախի հերոս» բարձրագույն կոչումը  

  

1. «Արցախի հերոս» բարձրագույն կոչումը շնորհվում է երկրի 

պաշտպանության, իրավակարգի ամրապնդման բնագավառներում, ինչպես 

նաև ազգային նշանակալի արժեքների ստեղծման գործում Արցախի 

Հանրապետությանը մատուցած համազգային նշանակություն ունեցող 

բացառիկ ծառայությունների համար:  

2. «Արցախի հերոս» բարձրագույն կոչումը շնորհվում է սույն օրենքի 6-

րդ հոդվածի 1-ին մասով նշված անձանց:  

  

ԳԼՈՒԽ 3 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՔԱՆՇԱՆՆԵՐԸ 

  



Հոդված 8.  «Ոսկե արծիվ» շքանշանը 

   

1. «Ոսկե արծիվ» շքանշանը հանձնվում է «Արցախի հերոս» 

բարձրագույն կոչմանն արժանացած անձանց:  

  

Հոդված 9.  «Մարտական խաչ» շքանշանը 

  

1. «Մարտական խաչ» շքանշանը շնորհվում է հայրենիքի 

պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում ցուցաբերած 

բացառիկ արիության, անձնուրացության ու հմտության համար:  

2. «Մարտական խաչ» շքանշանն ունի երկու աստիճան`  

1) «Մարտական խաչ» 1-ին աստիճանի շքանշան.  

2) «Մարտական խաչ» 2-րդ աստիճանի շքանշան:  

3. «Մարտական խաչ» շքանշանի բարձրագույն աստիճանը 1-ին 

աստիճանն է:  

4. «Մարտական խաչ» 1-ին աստիճանի շքանշանով պարգևատրվում են`  

1) Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի 

զինծառայողները` հայրենիքի պաշտպանության գործում ցուցաբերած 

բացառիկ խիզախության և անձնական արիության համար, այլ անձինք, 

ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության և դաշնակից կամ գործընկեր 

պետությունների զինված ուժերի և այլ զորքերի զորամասերը` 

պաշտպանության գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար.  

2) Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի 

զինծառայողները, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության և դաշնակից կամ 

գործընկեր պետությունների զինված ուժերի և այլ զորքերի զորամասերը` 

մարտական գործողությունների ընթացքում ձեռք բերած նշանակալի 

հաջողությունների համար:   

5. «Մարտական խաչ» 2-րդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրվում են`  

1) Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի 

զինծառայողները, այլ անձինք, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության և 

դաշնակից կամ գործընկեր պետությունների զինված ուժերի և այլ զորքերի 

զորամասերը` մարտական առաջադրանքների հմուտ կատարման համար.  

2) Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների, 

ոստիկանության, ազգային անվտանգության բնագավառների պետական 

լիազորված մարմինների, Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության 

աշխատակիցները, այլ անձինք, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության և 

դաշնակից կամ գործընկեր պետությունների զինված ուժերի և այլ զորքերի 

զորամասերը` ցուցաբերած արիության համար:  

 

Հոդված 10.  «Գրիգոր Լուսավորիչ» շքանշանը  

 

1. «Գրիգոր Լուսավորիչ» շքանշանը շնորհվում է Արցախի 

Հանրապետության պետական և ազգային շահերի պաշտպանության, 

անկախության, ժողովրդավարության հաստատման գործում 

առանձնահատուկ ծառայություններ մատուցելու, միջպետական 

հարաբերությունների ամրապնդման, Արցախի Հանրապետության հետ 

բարեկամություն հաստատելու, ամրապնդելու և զարգացնելու, խաղաղության 

և միջազգային անվտանգության պաշտպանության գործում ներդրած 

նշանակալի ավանդի, ինչպես նաև տնտեսական կապերի զարգացմանը 

նպաստող, հոգևոր-մշակութային արժեքների պահպանմանն ուղղված 

գործունեության համար:  

2. «Գրիգոր Լուսավորիչ» շքանշանով պարգևատրվում են պետական, 

քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և հասարակական գործիչները, 

դիվանագիտական ներկայացուցիչները, միջազգային կազմակերպությունների 



ղեկավարները, հոգևոր առաջնորդները (կրոնական գործիչները), 

բարեգործները և գիտության, տնտեսության, կրթության, առողջապահության, 

մշակույթի բնագավառների կոլեկտիվները: 

 

Հոդված 11.  «Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանը  

  

1. «Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանը շնորհվում է Արցախի 

Հանրապետության գիտության, գյուտարարության, կրթության, 

առողջապահության, մշակույթի, հասարակական գործունեության 

ասպարեզներում ձեռք բերած ակնառու նվաճումների, ինչպես նաև 

օտարերկրյա պետությունների հետ գիտատեխնիկական, տնտեսական ու 

հոգևոր-մշակութային համագործակցության զարգացմանը նպաստող 

գործունեության համար:  

2. «Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանով պարգևատրվում են գիտության, 

տնտեսության, կրթության, առողջապահության, մշակույթի բնագավառների և 

հասարակական գործիչներն ու կոլեկտիվները:  

    

Հոդված 12.  Բարեկամության շքանշանը  

  

1. Բարեկամության շքանշանը շնորհվում է ժողովուրդների միջև 

քաղաքական, տնտեսական, գիտակրթական համագործակցության, 

մշակութային և կրոնական փոխըմբռնման, ինչպես նաև բարեկամական 

կապերի ամրապնդման և զարգացման գործում ունեցած նշանակալի 

ծառայությունների համար:  

2. Բարեկամության շքանշանով պարգևատրվում են Արցախի 

Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիները, քաղաքական, 

տնտեսական, հասարակական և կրոնական գործիչները:  

 

ԳԼՈՒԽ 4 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԴԱԼՆԵՐԸ 

 

Հոդված 13.  Արիության մեդալը  

  

1. Արիության մեդալը շնորհվում է հայրենիքի պաշտպանության, 

հասարակական կարգի պահպանության, ազգային անվտանգության գործում, 

քրեակատարողական և դատական ակտերի հարկադիր կատարման, ինչպես 

նաև փրկարարական աշխատանքներում ցուցաբերած անձնական 

խիզախության, կյանքին սպառնացող վտանգի պայմաններում ծառայողական 

կամ քաղաքացիական պարտքը կատարելու համար։  

2. Արիության մեդալով պարգևատրվում են Արցախի Հանրապետության 

զինված ուժերի և այլ զորքերի զինծառայողները, Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների, ոստիկանության, ազգային անվտանգության, 

հարկային բնագավառների պետական կառավարման լիազոր մարմինների, 

արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման ծառայության աշխատակիցները, ինչպես նաև այլ անձինք:   

 

Հոդված 14.  «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» 

մեդալը  

  

1. «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» մեդալը 

շնորհվում է պետական, հասարակական-քաղաքական գործունեության, 

տնտեսության, հայրենիքի պաշտպանության, ազգային անվտանգության, 

ինչպես նաև հումանիտար բնագավառներում նշանակալի նվաճումների և 

մատուցած այլ ակնառու ծառայությունների համար:  

2. «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» մեդալով 



պարգևատրվում են Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ 

զորքերի զինծառայողները, պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ծառայողները և դրանց պաշտոնատար անձինք, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները և ազգությամբ հայ՝ Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող անձինք:  

 

 Հոդված 15. «Մարտական ծառայություն» մեդալը 

 

1. «Մարտական ծառայություն» մեդալը շնորհվում է մարտական 

առաջադրանքների կատարմանը նպաստող հմուտ, նախաձեռնող, համարձակ 

գործողությունների, զորքերի մարտական պատրաստվածության 

ապահովման, պետության սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած 

ծառայությունների համար։  

2. «Մարտական ծառայություն» մեդալով պարգևատրվում են Արցախի 

Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի զինծառայողները, 

ոստիկանության, ազգային անվտանգության, արտակարգ իրավիճակների 

բնագավառների պետական կառավարման լիազոր մարմինների 

ծառայողները, ինչպես նաև այլ անձինք:  

  

Հոդված 16.  «Մխիթար Գոշ» մեդալը  

  

1. «Մխիթար Գոշ» մեդալը շնորհվում է ակնառու պետական և 

հասարակական-քաղաքական գործունեության, ինչպես նաև 

դիվանագիտության, իրավագիտության ու քաղաքագիտության 

ասպարեզներում ունեցած նշանակալի ծառայությունների համար։  

2. «Մխիթար Գոշ» մեդալով պարգևատրվում են պետական, 

հասարակական, քաղաքական գործիչները, գիտնականները, 

դիվանագիտական գործիչները և իրավաբանները:   

 

Հոդված 17.  «Վաչագան Բարեպաշտ» մեդալը  

  

1. «Վաչագան Բարեպաշտ» մեդալը շնորհվում է մշակույթի, արվեստի, 

գրականության, կրթության, հասարակագիտական գիտությունների և 

սպորտի բնագավառներում ունեցած ակնառու նվաճումների, 

առողջապահության, բժշկագիտության զարգացման գործում մատուցած 

ծառայությունների, ինչպես նաև նշանակալի բարեգործական գործունեության 

համար: 

2. «Վաչագան Բարեպաշտ» մեդալով պարգևատրվում են մշակույթի, 

արվեստի, գիտության, կրթության, սպորտի բնագավառների և կրոնական 

գործիչները, բժշկագիտության ոլորտում նշանակալի գործունեություն 

ծավալած անձինք, ինչպես նաև բարեգործները: 

 

Հոդված 18.  «Անանիա Շիրակացի» մեդալը  

  

1. «Անանիա Շիրակացի» մեդալը շնորհվում է տնտեսության, 

ճարտարագիտության, ճարտարապետության, գիտության ու տեխնիկայի 

բնագավառներում նշանակալի գործունեության, գյուտերի և 

հայտնագործությունների համար։  

2. «Անանիա Շիրակացի» մեդալով պարգևատրվում են գիտնականները, 

ճարտարապետները, ճարտարագետները, գյուտարարները և շինարարները։  

    

Հոդված 19.  «Երախտագիտություն» մեդալը  

  

1. «Երախտագիտություն» մեդալը շնորհվում է Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանությանն ու միջազգային ճանաչմանը նպաստող 



գործունեության, ինչպես նաև  պետական, տնտեսական, սոցիալական, 

գիտատեխնիկական, հասարակական գործունեության, առողջապահության, 

կրթության, մշակույթի բնագավառների զարգացման գործում ներդրած 

անձնական մեծ ավանդի, բազմամյա նվիրումի և արգասաբեր աշխատանքի 

համար:  

2. «Երախտագիտություն»  մեդալով պարգևատրվում են պետական, 

հասարակական գործիչները, տնտեսության, կրթության, գիտության, 

մշակույթի և այլ բնագավառների գործիչներն ու կոլեկտիվները, ինչպես նաև 

այլ անձինք:  

  

Հոդված 20.  «Շուշիի ազատագրման համար» մեդալը 

 

1. «Շուշիի ազատագրման համար» մեդալը շնորհվում է Շուշիի 

ազատագրման և այդ գործողության ընթացքում մյուս բնակավայրերի 

ազատագրմանը մասնակցելու համար: 

2. «Շուշիի ազատագրման համար» մեդալով պարգևատրվում են Շուշիի 

ազատագրման և այդ գործողության ընթացքում մյուս բնակավայրերի 

ազատագրման անմիջական մասնակիցները, ինչպես նաև Շուշիի 

գործողության կազմակերպիչներն ու ղեկավարները: 

 

Հոդված 21.  «Աշխատանքային վաստակի համար» մեդալը  

  

1. «Աշխատանքային վաստակի համար» մեդալը շնորհվում է 

արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության, տրանսպորտի, 

շրջակա միջավայրի պահպանության և աշխատանքային գործունեության այլ 

ոլորտներում ունեցած նշանակալի ձեռքբերումների, ինչպես նաև երկարամյա 

անձնվեր և արդյունավետ աշխատանքի համար։  

2. «Աշխատանքային վաստակի համար» մեդալով պարգևատրվում են 

արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության, տրանսպորտի, 

շրջակա միջավայրի պահպանության և այլ բնագավառների գործիչները:  

  

ԳԼՈՒԽ 5 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Հոդված 22. Արցախի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի   

պատվավոր կոչումը  

  

1. Արցախի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի պատվավոր 

կոչումը շնորհվում է թատրոնի, կինոյի, ֆիլհարմոնիայի, էստրադայի, կրկեսի 

արտիստներին և ռեժիսորներին, կոմպոզիտորներին, դիրիժորներին, 

բալետմայստերներին, կոնցերտմայստերներին, երաժշտական, խմբերգային, 

պարային և այլ կոլեկտիվների գեղարվեստական ղեկավարներին, երաժիշտ-

կատարողներին` ցուցաբերած վարպետության, բարձրարվեստ բեմական 

կերպարներ, երաժշտական ստեղծագործություններ, բեմադրություններ, 

կինոֆիլմեր ստեղծելու և արվեստի զարգացման գործում ունեցած ծանրակշիռ 

վաստակի համար:   

  

Հոդված 23. Արցախի Հանրապետության ժողովրդական նկարչի 

պատվավոր կոչումը 

  

1. Արցախի Հանրապետության ժողովրդական նկարչի պատվավոր 

կոչումը շնորհվում է կերպարվեստի ականավոր գործիչներին` 

գեղանկարչության, քանդակագործության, գծանկարչության, դիզայնի, 

թատերադեկորացիոն, դեկորատիվ-կիրառական արվեստի զարգացման, 

ինչպես նաև բարձրարժեք գեղարվեստական գործեր ստեղծելու, 



համընդհանուր ճանաչում ունենալու և ծանրակշիռ վաստակի համար:  

  

Հոդված 24. Արցախի Հանրապետության գիտության վաստակավոր 

գործչի պատվավոր կոչումը  

  

1. Արցախի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործչի 

պատվավոր կոչումը շնորհվում է գիտնականներին, գիտական 

աշխատողներին` արժեքավոր գիտական աշխատությունների, հատկապես 

կարևոր գիտական հայտնագործությունների և գյուտերի, գիտության և 

կրթության բնագավառների զարգացման գործում ունեցած մեծ վաստակի 

համար:  

 

Հոդված 25. Արցախի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետի 

պատվավոր կոչումը  

  

1. Արցախի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետի 

պատվավոր կոչումը շնորհվում է ճարտարապետության բնագավառում մեծ 

վաստակ ունեցող ճարտարապետներին՝ ճարտարապետության և 

քաղաքաշինության զարգացման գործում ունեցած ստեղծարար 

գործունեության, համաժողովրդական ճանաչում ստացած 

ճարտարապետական համալիրների, շենքերի և շինությունների ստեղծման, 

ճարտարապետական կադրերի պատրաստման գործում ունեցած մեծ 

վաստակի համար:  

 

Հոդված.26. Արցախի Հանրապետության վաստակավոր շինարարի 

պատվավոր կոչումը 

 

1. Արցախի Հանրապետության վաստակավոր շինարարի պատվավոր 

կոչումը շնորհվում է շինարարության բնագավառում մեծ վաստակ ունեցող 

շինարարներին, ինչպես նաև շինարարական, մոնտաժային, նախագծային, 

գիտահետազոտական և այլ կազմակերպությունների բարձր որակավորում 

ունեցող մասնագետներին` շինարարության զարգացման գործում ունեցած 

զգալի ներդրման, շենքերի և շինությունների կառուցման, շինարարական 

կադրերի պատրաստման ու դաստիարակության գործում ունեցած մեծ 

վաստակի համար: 

 

Հոդված.27..՚՚Արցախի Հանրապետության վաստակավոր բժշկի պատվավոր 

կոչումը  

  

1. Արցախի Հանրապետության վաստակավոր բժշկի պատվավոր 

կոչումը շնորհվում է առողջապահության բնագավառում առնվազն 15 տարի 

աշխատած, մասնագիտական բարձր կարողություններ և հաջողություններ 

ունեցող, անձնվիրություն ցուցաբերած բժիշկներին` առողջապահության, 

բնակչության բուժօգնության և բուժսպասարկման բնագավառում ունեցած 

ձեռքբերումների և մեծ վաստակի համար:  

  

Հոդված.28..՚՚Արցախի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբանի 

պատվավոր կոչումը  

  

1. Արցախի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբանի պատվավոր 

կոչումը շնորհվում է իրավաբանության բնագավառում առնվազն 15 տարի 

աշխատած իրավաբաններին` իրավագիտության և իրավաբանության 

զարգացման, օրինականության և իրավակարգի ամրապնդման, իրավական 

պետության ձևավորման և օրենսդրության կատարելագործման գործում 



ունեցած մեծ վաստակի համար:   

  

Հոդված 29. ՚Արցախի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի 

պատվավոր կոչումը  

  

1. Արցախի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի պատվավոր 

կոչումը շնորհվում է թատրոնի, կինոյի, ֆիլհարմոնիայի, էստրադայի, կրկեսի 

արտիստներին և ռեժիսորներին, կոմպոզիտորներին, դիրիժորներին, 

կոնցերտմայստերներին, բալետմայստերներին, երաժշտական, խմբերգային, 

պարային և այլ կոլեկտիվների գեղարվեստական ղեկավարներին, 

ստեղծագործող մյուս աշխատողներին, երաժիշտ-կատարողներին՝ բարձր 

վարպետության և արվեստի զարգացման գործում ունեցած մեծ վաստակի 

համար:  

  

Հոդված.30..՚Արցախի Հանրապետության վաստակավոր նկարչի 

պատվավոր  կոչումը  

  

1. Արցախի Հանրապետության վաստակավոր նկարչի պատվավոր 

կոչումը շնորհվում է կերպարվեստի գործիչներին, գեղանկարչության, 

քանդակագործության, գծանկարչության, դիզայնի, թատերադեկորացիոն, 

դեկորատիվ-կիրառական արվեստի գործիչներին և գեղարվեստական 

արհեստագործության վարպետներին՝ բարձրարժեք գեղարվեստական գործեր 

ստեղծելու և արվեստի զարգացման գործում ունեցած մեծ վաստակի համար:  

  

Հոդված.31..՚Արցախի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործչի 

պատվավոր կոչումը  

  

1. Արցախի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործչի 

պատվավոր կոչումը շնորհվում է կոմպոզիտորներին, դիրիժորներին, 

երաժշտական, խմբերգային, պարային և այլ կոլեկտիվների գեղարվեստական 

ղեկավարներին, ռեժիսորներին և արվեստի մյուս գործիչներին՝ տվյալ 

բնագավառում ցուցաբերած վարպետության, արվեստի ասպարեզում 

արժեքավոր գործեր ստեղծելու, ստեղծագործող սերնդի դաստիարակության 

գործում ունեցած մեծ վաստակի համար:  

  

Հոդված.32.. Արցախի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր 

գործչի պատվավոր կոչումը  

  

1. Արցախի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործչի 

պատվավոր կոչումը շնորհվում է թատրոնի, կինոյի, կրկեսի արտիստներին, 

ռեժիսորներին, խմբերգային, երաժշտական, պարային և այլ կոլեկտիվների 

գեղարվեստական ղեկավարներին, բեմադրիչներին, խմբավարներին, 

կոնցերտմայստերներին, երաժիշտ-կատարողներին, լրագրողներին, 

գրականության և մշակույթի զարգացման բնագավառներում աչքի ընկնող և 

վաստակ ունեցող գրողներին, կինեմատոգրաֆիայի, հեռուստատեսության և 

ռադիոյի, մամուլի, հրատարակչությունների, թանգարանների, 

գրադարանների և մշակույթի այլ աշխատողներին՝ արժեքավոր 

ստեղծագործությունների, բարձր վարպետության, ինչպես նաև մշակույթի 

զարգացման գործում ունեցած մեծ վաստակի համար:  

 

Հոդված.33.  Արցախի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժի 

պատվավոր կոչումը  

  

1. Արցախի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժի 

պատվավոր կոչումը շնորհվում է նախադպրոցական, արտադպրոցական, 



հանրակրթական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության ուսումնական և ուսումնադաստիարակչական 

հաստատություններում առնվազն 15 տարի աշխատած ուսուցիչներին, 

մանկավարժներին, դասախոսներին և աշխատակիցներին` մատաղ սերնդի 

ուսուցման և դաստիարակության գործում ձեռք բերած նշանակալի 

հաջողությունների և ակնառու վաստակի համար:  

 

Հոդված 34. Արցախի Հանրապետության վաստակավոր լրագրողի 

պատվավոր կոչումը  

  

1. Արցախի Հանրապետության վաստակավոր լրագրողի պատվավոր 

կոչումը շնորհվում է մամուլի, ռադիոյի և հեռուստատեսության 

բնագավառներում աշխատանքային երկարամյա փորձ ունեցող, 

մասնագիտական բարձր վարպետությամբ աչքի ընկած լրագրողներին, 

հրապարակախոսներին, խմբագրական այլ աշխատողներին՝ ոլորտի 

զարգացման գործում ունեցած մեծ վաստակի համար:  

  

Հոդված.35. Արցախի Հանրապետության տնտեսության վաստակավոր 

աշխատողի պատվավոր կոչումը  

  

1. Արցախի Հանրապետության տնտեսության վաստակավոր 

աշխատողի պատվավոր կոչումը շնորհվում է արդյունաբերության, 

շինարարության, տրանսպորտի և կապի, գյուղատնտեսության, 

բնապահպանության, էներգետիկայի բնագավառներում առնվազն 15 տարի 

աշխատած, բարձր որակավորում ունեցող աշխատողներին` արդյունավետ 

տնտեսական գործունեության, կադրերի պատրաստման ու 

դաստիարակության գործում ունեցած մեծ վաստակի համար:  

  

Հոդված 36. Արցախի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և 

սպորտի վաստակավոր գործչի, Արցախի Հանրապետության վաստակավոր 

մարզչի, Արցախի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի վաստակավոր 

աշխատողի պատվավոր կոչումները  

  

1. Արցախի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

վաստակավոր գործչի, Արցախի Հանրապետության վաստակավոր մարզչի, 

Արցախի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի վաստակավոր 

աշխատողի պատվավոր կոչումները շնորհվում են ֆիզիկական կուլտուրայի և 

սպորտի բնագավառի գործիչներին, աշխատողներին, մարզիչներին և 

մարզիկներին՝ հայրենի սպորտի զարգացումը խթանելու, միջազգային 

մրցաշարերում և օլիմպիադաներում մարզիկների ձեռքբերումներին և 

նվաճումներին նպաստելու, բարձրակարգ մարզական կադրեր 

պատրաստելու, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ասպարեզում 

գիտամանկավարժական, մեթոդական, կազմակերպական ակնառու 

գործունեություն ծավալելու, մանկապատանեկան սպորտի զարգացման, 

բուժական ֆիզկուլտուրայի կազմակերպման գործում ունեցած վաստակի 

համար: 

  

Հոդված 37. Արցախի Հանրապետության վաստակավոր կոլեկտիվի 

պատվավոր կոչումը  

  

1. Արցախի Հանրապետության վաստակավոր կոլեկտիվի պատվավոր 

կոչումը շնորհվում է երաժշտական, խմբերգային, պարային և այլ 

կոլեկտիվներին՝ գիտության, կրթության, մշակույթի բնագավառների 

զարգացման գործում ունեցած մեծ վաստակի համար:  

 



ԳԼՈՒԽ 6 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՎԱՎՈՐ 

ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐՈՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՎԱԾ 

ԿԱՄ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ 

ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՊՕՐԻՆԻ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼՔԸ 

 

Հոդված 38. Արցախի Հանրապետության պետական պարգևների և 

պատվավոր կոչումների հանձնման կարգը, դրանց նկարագրությունների և 

նմուշների հաստատումը 

  

1. Արցախի Հանրապետության պետական պարգևները և պատվավոր 

կոչումները հանձնում է Արցախի Հանրապետության նախագահը կամ նրա 

լիազորած անձը։  

2. Զինծառայողներին Արցախի Հանրապետության պետական 

պարգևները կարող են հանձնվել զորամասում կամ ծառայության այլ վայրում:  

3..Պարգևատրված անձին Արցախի Հանրապետության պետական 

պարգևի հետ հանձնվում է նաև համապատասխան վկայական, իսկ 

պատվավոր կոչումներ շնորհված անձանց՝ կրծքանշան ու վկայական:  

4..Պետական պարգևների նկարագրությունները և նմուշները, դրանց 

վկայականների նմուշները, ինչպես նաև պատվավոր կոչումների վկայականի 

և կրծքանշանների նկարագրությունները և նմուշները հաստատում է Արցախի 

Հանրապետության նախագահը:  

5..Պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները, պաշտոնատար և ֆիզիկական անձինք, ստեղծագործական 

միությունները, գիտական ընկերությունները, հասարակական և այլ 

կազմակերպությունները չեն կարող հիմնել շքանշաններ, իսկ նրանց հիմնած 

մեդալների կամ կրծքանշանների նմուշները չպետք է շփոթության աստիճանի 

նման լինեն Արցախի Հանրապետության շքանշաններին, մեդալներին և 

պատվավոր կոչման կրծքանշաններին։  

6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասում նշված մարմինների և 

կազմակերպությունների հիմնած մեդալների անվանումների մեջ պետք է նշվի 

համապատասխան մարմնի կամ կազմակերպության անվանումը:  

7. Հետմահու պարգևատրման դեպքում Արցախի Հանրապետության 

պետական պարգևը վկայականի հետ հանձնվում է պարգևատրվածի 

ընտանիքին։  

  

Հոդված 39. Արցախի Հանրապետության պետական պարգևները կրելու 

կարգը  

  

1. Պետական պարգևները կրում են կրծքի աջ կամ ձախ կողմում: 

2. Կրծքի ձախ կողմում՝ ըստ հերթականության, կրում են «Ոսկե արծիվ» 

շքանշանը, «Մարտական խաչ» շքանշանը, «Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանը, 

Արիության մեդալը, «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» 

մեդալը, «Մարտական ծառայություն» մեդալը, «Մխիթար Գոշ» մեդալը, 

«Վաչագան Բարեպաշտ» մեդալը, «Անանիա Շիրակացի» մեդալը, 

«Երախտագիտություն» մեդալը, «Շուշիի ազատագրման համար» մեդալը և 

«Աշխատանքային վաստակի համար» մեդալը:  

3. Կրծքի աջ կողմում՝ ըստ հերթականության, կրում են «Գրիգոր 

Լուսավորիչ» շքանշանը և Բարեկամության շքանշանը:  

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված շքանշանները և մեդալները կրում 

են աջից ձախ, իսկ 3-րդ մասում նշված շքանշանները՝ ձախից աջ 

հաջորդականությամբ:  



  

Հոդված 40. Պետական պարգևներով պարգևատրված և պատվավոր 

կոչումների արժանացած անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները  

  

1. Արցախի Հանրապետության պետական պարգևների կամ պատվավոր 

կոչումների արժանացած անձինք ունեն շքանշանները, մեդալները կամ 

կրծքանշանները մշտապես կրելու իրավունք և Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում օգտվում են 

արտոնություններից։  

2. Արցախի Հանրապետության «Ժողովրդական» և «Վաստակավոր» 

պատվավոր կոչումների համար տրվում է ամենամսյա պատվովճար, որի 

կարգը և չափը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

«Վաստակավոր» պատվավոր կոչման արժանացած անձը պատվովճարի 

իրավունք ունի, եթե թոշակառու է (չի զբաղեցնում պետական և համայնքային 

պաշտոն կամ չի կատարում վճարովի այլ աշխատանք): 

3. Պետական պարգևներով պարգևատրված կամ պատվավոր 

կոչումների արժանացած անձինք պարտավոր են խնամքով պահպանել 

Արցախի Հանրապետության շքանշանները, մեդալները կամ կրծքանշանները։  

4. Պետական պարգևներով պարգևատրված կամ պատվավոր 

կոչումների արժանացած անձինք Արցախի Հանրապետության պետական 

պարգևից կամ պատվավոր կոչումից կարող են զրկվել Արցախի 

Հանրապետության նախագահի հրամանագրով կամ դատական կարգով:   

5. Պետական պարգևներով պարգևատրված կամ պատվավոր 

կոչումների արժանացած անձի մահվան դեպքում շքանշանները, մեդալները 

կամ կրծքանշանները և դրանց վկայականները կարող են որպես հիշատակ 

պահվել նրա ժառանգների մոտ կամ վերջիններիս համաձայնությամբ 

հանձնվել թանգարաններին։  

6. Շքանշանները, մեդալները կամ կրծքանշանները թանգարաններին են 

հանձնվում Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի 

գիտությամբ։ Թանգարանները պատշաճ պայմաններ են ստեղծում Արցախի 

Հանրապետության և ԽՍՀՄ շքանշանների, մեդալների և կրծքանշանների 

պահպանման համար:  

7. Եթե պետական պարգևներով պարգևատրված կամ պատվավոր 

կոչումների արժանացած անձը չունի ժառանգներ, ապա նրա մահվանից հետո 

շքանշանները, մեդալները կամ կրծքանշանները և դրանց վկայականները 

վերադարձվում են Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմ։  

8. Արցախի Հանրապետության շքանշանները, մեդալները կամ 

կրծքանշանները և դրանց վկայականները կորցնելու դեպքում պետական 

պարգևներով պարգևատրված կամ պատվավոր կոչումների արժանացած 

անձինք պահպանում են իրենց իրավունքները։  

9. Արցախի Հանրապետության շքանշանների, մեդալների և 

կրծքանշանների և դրանց կրկնօրինակների կորստի դեպքում կրկնօրինակներ 

չեն տրվում, բացառությամբ սույն հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված 

դեպքերի։  

10. Արցախի Հանրապետության շքանշանների, մեդալների և 

կրծքանշանների կրկնօրինակները տրվում են այն դեպքում, եթե դրանք կորել 

կամ ոչնչացել են մարտական պայմաններում, արտակարգ իրավիճակների 

հետևանքով կամ այլ հանգամանքներում, երբ շքանշանները, մեդալները կամ 

կրծքանշանները պահպանելու համար անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու 

հնարավորություն չի եղել։  

11. Սույն հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված հանգամանքներում 

շքանշանների, մեդալների, կրծքանշանների և դրանց վկայականների կորստի 

կամ ոչնչանալու դեպքում դրանց կրկնօրինակներ ստանալու համար գրավոր 

դիմում է ներկայացվում պարգևատրման կամ շնորհման միջնորդություն 

ներկայացրած մարմին, իսկ եթե պարգևատրումը կամ շնորհումը կատարվել է 



առանց միջնորդության՝ Արցախի Հանրապետության նախագահի 

աշխատակազմ:  

12. Միջնորդություն ներկայացրած մարմինը շքանշանի, մեդալի և 

կրծքանշանի կորստի մասին դիմումն ուսումնասիրելուց հետո՝ 5-օրյա 

ժամկետում, համապատասխան փաստաթղթերը տեղեկանքի հետ 

ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմ։  

13. Կորած շքանշանների, մեդալների, կրծքանշանների և դրանց 

վկայականների կրկնօրինակները պետական պարգևներով պարգևատրված և 

պատվավոր կոչումների արժանացած անձանց հանձնում է Արցախի 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։  

14. Պետական պարգևներով պարգևատրված կամ պատվավոր 

կոչումների արժանացած Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները, 

օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք Արցախի 

Հանրապետությունից մեկնելիս իրավունք ունեն դուրս տանելու Արցախի 

Հանրապետության շքանշանները, մեդալները և կրծքանշանները՝ դրանց 

վկայականների առկայության դեպքում:  

  

Հոդված 41. Արցախի Հանրապետության շքանշան, մեդալ, պատվավոր 

կոչման կրծքանշան դրա իրավունքը չունեցող անձի կողմից կրելու, գնելու, 

վաճառելու, պատրաստելու, փոխանակելու կամ այլ կերպ իրացնելու, ինչպես 

նաև Արցախի Հանրապետության շքանշանների, մեդալների կամ պատվավոր 

կոչման կրծքանշանների հետ շփոթության աստիճանի նմանություն ունեցող 

նշաններ, հուշադրամներ, հուշամեդալներ և կրծքանշաններ պատրաստելու, 

կրելու, գնելու, վաճառելու, փոխանակելու կամ այլ կերպ իրացնելու արգելքը  

  

1. Արգելվում է Արցախի Հանրապետության շքանշան, մեդալ, 

պատվավոր կոչման կրծքանշան դրա իրավունքը չունեցող անձի կողմից 

կրելը, գնելը, վաճառելը, պատրաստելը, փոխանակելը կամ այլ կերպ 

իրացնելը:  

2. Արգելվում է այնպիսի նշաններ, հուշադրամներ, հուշամեդալներ և 

կրծքանշաններ կրելը, գնելը, վաճառելը, պատրաստելը, փոխանակելը կամ 

այլ կերպ իրացնելը, որոնք շփոթության աստիճանի նման են Արցախի 

Հանրապետության շքանշաններին, մեդալներին և պատվավոր կոչման 

կրծքանշաններին։  

3. Արցախի Հանրապետության շքանշանի, մեդալի և պատվավոր 

կոչումների կրծքանշանի նկատմամբ սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերում 

նշված ապօրինի գործողություններն առաջացնում են Արցախի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված վարչական 

պատասխանատվություն։  

  

ԳԼՈՒԽ 7  

 ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

Հոդված 42.  Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ  

  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։  

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 

««Երախտագիտություն» մեդալի հիմնադրման մասին» 1996 թվականի մայիսի 

6-ի ՀՕ-8, ««Արիության համար» մեդալի հիմնադրման մասին» 1996 թվականի 

ապրիլի 27-ի ՀՕ-9, ««Արցախի հերոս» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության բարձրագույն կոչման  մասին» 1996 թվականի ապրիլի 27-

ի ՀՕ-10, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական պարգևների 

մասին» 1996 թվականի սեպտեմբերի 18-ի ՀՕ-23, «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության պատվավոր կոչումների մասին» 2009 թվականի ապրիլի 



29-ի ՀՕ-17-Ն օրենքները:  

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով ուժը կորցրած ճանաչված օրենքներով 

սահմանված դեպքերում և կարգով շնորհված պարգևները պահպանում են 

իրենց ուժը, իսկ դրանցով պարգևատրված անձինք շարունակում են օգտվել 

օրենքով սահմանված իրենց իրավունքներից:  

4. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին նախկինում շնորհված 

ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ պետական պարգևները պահպանում են իրենց ուժը:  

5. ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ պետական պարգևների արժանացած Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիներն օգտվում են Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ նախատեսված արտոնություններից:  

6. Անձանց և կոլեկտիվներին՝ մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

շնորհված պատվավոր կոչումները պահպանում են իրենց ուժը և 

հավասարեցվում են դրանից հետո շնորհված պատվավոր կոչումներին:  

 
 
 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 1999 

թվականի մարտի 24-ի ՀՕ-66 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) վերնագրից հանել 

«Դատական ակտերի» բառերը: 

 

Հոդված 2.  1-ին հոդվածում՝ 

1) 2-րդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է Արցախի 
Հանրապետության քաղաքացիների, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի, 

իրավաբանական անձանց, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների և 

իրավաբանական անձանց, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, ինչպես նաև 

սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված այլ սուբյեկտների վրա, որոնք 

Արցախի Հանրապետության դատարանների դատական ակտերին և 

վարչական մարմինների անբողոքարկելի վարչական ակտերին 

համապատասխան հանդես են գալիս որպես կատարողական վարույթի 

կողմեր:». 

2) լրացնել նոր պարբերություն. 

 «Սույն օրենքը սահմանում է նաև «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխին համապատասխան 

հանրային իրավական դրամական պահանջների կատարման պայմանները և 

կարգը` այնքանով, որքանով դրա նորմերը իրենց էությամբ (mutatis mutandis) 

կիրառելի են անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման նկատմամբ:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 2-րդ հոդվածում` 

1) վերնագրից հանել «դատական» բառը. 

2) 1-ին մասի «դ» կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և  լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ «ե» կետ. 

«ե) անբողոքարկելի վարչական ակտերը` «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված 

կարգով:»: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 3-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 3. Հարկադիր կատարման ենթակա ակտերի կատարումն 

ապահովող մարմինները 

 

 1. Արցախի Հանրապետությունում հարկադիր կատարման ենթակա 

ակտերի կատարումն ապահովում է Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության համակարգում գործող դատական 

ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը (այսուհետ՝ 

հարկադիր կատարման ծառայություն): 

2. Հարկադիր կատարման ծառայության խնդիրները, դրա 

կազմավորման և գործունեության կարգը, ինչպես նաև հարկադիր 

կատարման ենթակա ակտերի կատարումն ապահովող պաշտոնատար 



անձանց (այսուհետ՝ հարկադիր կատարողներ) լիազորությունները 

սահմանվում են «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայության մասին» օրենքով և սույն օրենքով:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 3.1-ին հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 3.1 Հարկադիր կատարման մասին օրենսդրություն 

 

1. Հարկադիր կատարման մասին օրենսդրությունը բաղկացած է 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունից, սույն օրենքից, 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքից և 

իրավական այլ ակտերից: 

2. Հարկադիր կատարման հարցերով միջազգային պայմանագրերով 

կարգավորումներ նախատեսված լինելու դեպքերում կիրառվում են նաև այդ 

պայմանագրերի նորմերը: Եթե Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերով սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն 

օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը:»: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 4-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 4. Հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման հիմքը 

 

  1. Հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման հիմքը սույն օրենքով 

սահմանված կարգով տրված կատարողական թերթը և «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի 5-րդ 

մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմումն է:»: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունում 

«կատարողական թերթը» բառերից հետո լրացնել «կամ կազմվել է վարչական 

ակտը» բառերը: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին պարբերությունում 

«կատարողական թերթ» բառերից հետո լրացնել «կամ վարչական մարմնից 

անբողոքարկելի վարչական ակտ» բառերը: 

 

 Հոդված 9. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 31.1-ին 

հոդվածով. 

 

«Հոդված.31.1. Հանրային իրավական դրամական պահանջի կատարման                  

վերաբերյալ փաստաթղթերը վարչական մարմին վերադարձնելը 

 

 1. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական  վարույթի մասին»  

օրենքի   88-րդ հոդվածի 3-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված պահանջներին 

չհամապատասխանելու դեպքերում ներկայացված փաստաթղթերը 

հարկադիր կատարողը վերադարձնում է վարչական մարմին:»: 

 

 Հոդված 10. Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝ 

1) «ը» կետում հանել «դատական ակտերի» բառերը և վերջակետը 

փոխարինել միջակետով. 

2)  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «թ»  կետ. 

«թ) դատարանը վարույթ է ընդունել կատարման ենթակա հանրային 

իրավական դրամական պահանջի վերաբերյալ հայց։»։ 

 

 Հոդված 11. Օրենքի 38-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ «ա¹» կետով. 



«ա¹) դիմել է անբողոքարկելի վարչական ակտ ներկայացրած մարմին՝ 

այն պարզաբանելու համար.»: 

 

 Հոդված 12. Օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝ 

1) «ա» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«ա) պահանջատերը դիմում է ներկայացրել կատարողական թերթը, 

բացառությամբ հայցի ապահովման հիման վրա տրված կատարողական 

թերթի, կամ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 

օրենքի 88-րդ հոդվածի հիման վրա ներկայացված կատարման վերաբերյալ 

գրությունը վերադարձնելու մասին.». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ե¹» և «ե²» կետեր. 

«ե¹) դատական կարգով վիճարկվում է հանրային իրավական 

դրամական պահանջի հիմք հանդիսացող վարչական ակտը․ 

 ե²) ավարտվել են վարչական մարմնի արգելանք դնելու մասին 

որոշման պահանջների կատարմանն ուղղված կատարողական 

գործողությունները.». 

3) «ժ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«ժ) օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում պահանջատերը 

դիմում է ներկայացրել կատարողական թերթը կամ «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի հիման 

վրա ներկայացված կատարման վերաբերյալ գրությունը վերադարձնելու և 

կատարողական վարույթն ավարտելու մասին:». 

4) 3-րդ մասի 2-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Կատարողական վարույթն ավարտելը և կատարողական թերթը 

պահանջատիրոջը (նրա ժառանգին) կամ անբողոքարկելի վարչական ակտը 

վարչական մարմնին վերադարձնելն արգելք չէ կատարողական թերթը կամ 

անբողոքարկելի վարչական ակտը նոր կատարման ներկայացնելու համար:»: 

 

Հոդված 13. Օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝  

1) «բ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«բ) պահանջատերը դիմում է ներկայացրել կատարողական թերթի կամ 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-

րդ հոդվածի հիման վրա ներկայացված կատարման վերաբերյալ գրության 

կամ կատարողական թերթի պահանջների կատարումից հրաժարվելու 

վերաբերյալ.». 

2) «ժ» կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ «ժա-ժդ» կետեր. 

«ժա) անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման ժամանակ 

պարզվել է, որ անձը կատարել է իր պարտավորությունը մինչև 

անբողոքարկելի վարչական ակտը հարկադիր կատարման ուղարկելը. 

ժբ) անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման ժամանակ պարզվել 

է, որ բացակայում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին» օրենքի 71-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված վարչական ակտը 

անբողոքարկելի դառնալու հիմքը. 

ժգ) անբողոքարկելի վարչական ակտի կատարման ընթացքում 

պարզվել է, որ հանրային իրավական դրամական պահանջի կատարման 

վերաբերյալ ներկայացված փաստաթղթերը «Վարչարարության հիմունքների 

և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 

պահանջներին չեն համապատասխանում. 

ժդ) վարչական մարմնի արգելանք դնելու մասին որոշման կատարման 

ընթացքում պարզվել է, որ անձը կատարել է իր պարտավորությունը մինչև 

արգելանք դնելու մասին վարչական մարմնի որոշում կայացնելը կամ մինչև 

արգելանք դնելու մասին վարչական մարմնի որոշումը հարկադիր 

կատարման ուղարկելը:»: 



 

Հոդված 14. Oրենքի 43-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «Կատարողական 

թերթով» բառերից հետո լրացնել «կամ անբողոքարկելի վարչական ակտով» 

բառերը: 

 

 Հոդված 15. Oրենքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետի վերջակետը 

փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «դ»  կետ. 

«դ) հանրային իրավական դրամական պահանջների կատարումն 

ապահովելու նպատակով պատասխանողին պատկանող գույքի վրա 

արգելանք դնելու մասին վարչական մարմնի որոշումը կատարելու դեպքում:»: 

  

Հոդված 16. Oրենքի 44.1-ին հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3) պահանջատերը հետ է պահանջել կատարողական թերթը կամ 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-

րդ հոդվածի հիման վրա ներկայացված կատարման վերաբերյալ գրությունը:»: 

 

Հոդված 17. Oրենքի 46-րդ և 47-րդ հոդվածների՝ 

1) 3-րդ մասում «և կատարողական թերթի» բառերը փոխարինել «, 

կատարողական թերթի կամ անբողոքարկելի վարչական ակտի» բառերով. 

2) 4-րդ մասում «որոշումը» բառից հետո լրացնել «, կատարողական 

թերթի կամ անբողոքարկելի վարչական ակտի պատճենը» բառերը: 

 

Հոդված.18. Օրենքի 53¹-ին հոդվածի 1-ին մասում «կատարողական 

թերթին համապատասխան» բառերը փոխարինել «կատարողական թերթի 

կամ անբողոքարկելի վարչական ակտի հիման վրա» բառերով:   

 

Հոդված.19. Օրենքի 58-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Կատարողական 

թերթի (թերթերի)» բառերից հետո լրացնել «կամ անբողոքարկելի վարչական 

ակտի» բառերը: 

 

Հոդված 20. Օրենքի 60-րդ հոդվածում «Կատարողական թերթով» 

բառերից հետո լրացնել «կամ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 

վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի հիման վրա ներկայացված 

կատարման վերաբերյալ գրությամբ» բառերը: 

 

Հոդված 21. Օրենքի 68-րդ հոդվածում՝  

1) 4-րդ մասից հանել «դատական կարգով» բառերը. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին մաս. 

«6.1. Եթե կատարողական վարույթը  կարճվել է սույն օրենքի  42-րդ  

հոդվածի 1-ին մասի «ժա-ժգ» կետերով սահմանված հիմքերից որևէ մեկով, 

ապա տվյալ վարույթով կատարողական գործողությունների կատարման 

ծախսերը չեն գանձվում:». 

3) 7-րդ մասում՝ 

ա. 1-ին պարբերությունից հանել «դատական ակտերի» բառերը, 

բ. 2-րդ և 3-րդ պարբերությունների «Դատական ակտերի հարկադիր» 

բառերը փոխարինել «Հարկադիր» բառով: 

 

    Հոդված 22. Օրենքի 69-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ 

պարբերությունում «կատարողական թերթերի» բառերից հետո լրացնել «կամ 

անբողոքարկելի վարչական ակտերի» բառերը: 

 

   Հոդված 23. Օրենքի 72-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «Դատական» բառից 

հետո լրացնել «կամ անբողոքարկելի վարչական» բառերը: 

 



   Հոդված 24. Օրենքի 73-րդ հոդվածի՝ 

1) վերնագրում «կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել 

«հարկադիր կատարման ենթակա ակտը» բառերով. 

2) 1-ին մասում «կատարողական թերթով» բառերը փոխարինել 

«հարկադիր կատարման ենթակա ակտով» բառերով: 

 

    Հոդված 25. Օրենքի 5-րդ հոդվածի «ե» կետում, 7-րդ հոդվածի 3-րդ 

պարբերությունում, 28-րդ հոդվածում, 29-րդ հոդվածում, 41-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի 1-ին նախադասությունում, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, 50-րդ 

հոդվածում, 53¹-ին հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ պարբերությունում, 58-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասում, 68-րդ հոդվածի 4-րդ մասի   2-րդ պարբերությունում, 

69-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «կատարողական թերթ» բառերից հետո՝ 

համապատասխան հոլովաձևերով, լրացնել «կամ անբողոքարկելի վարչական 

ակտ» բառերը՝ համապատասխան հոլովաձևերով: 

 

   Հոդված 26. Օրենքի 2-րդ հոդվածի «ա» կետից, 10-րդ հոդվածի 2.1-ին 

մասի «քաղաքացիական օրենսգրքով» բառերից առաջ, 18-րդ, 19-րդ,  28-րդ,  

37-րդ, 43-րդ, 46-րդ և 53-րդ հոդվածներից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության» բառերը: 

 

  Հոդված 27.  Օրենքի ամբողջ տեքստում, բացառությամբ 2-րդ հոդվածի 

«ա» կետի, 10-րդ  հոդվածի 2.1-ին մասի  «քաղաքացիական  օրենսգրքով»  

բառերից  առաջ, 18-րդ, 19-րդ, 28-րդ, 37-րդ, 43-րդ, 46-րդ և 53-րդ հոդվածների 

«Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով: 

 

Հոդված 28. Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ 

 

 1. Սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասը և 13-րդ հոդվածի «ժգ» կետը 

չեն տարածվում մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը հարուցված հարկադիր 

կատարման վարույթների վրա: 

 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-79-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

«ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին» 2015 թվականի ապրիլի 20-ի ՀՕ-31-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 59-

րդ հոդվածի 2-րդ մասում  «` օրենքով սահմանված այլ եղանակներով» բառերը 

փոխարինել «հանձնման այնպիսի եղանակներով, որոնք թույլ են տալիս 

հաստատել հասցեատիրոջ կողմից ակտը ստանալու կամ օրենքով 

սահմանված դեպքերում պատշաճ ծանուցված լինելու փաստը» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «6 ամսվա» 

բառերը փոխարինել «երկու ամսվա» բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 82-րդ հոդվածի 4-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 88-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 88.  Դրամական պահանջների կատարման կարգը 

 

1. Դրամական պահանջները ենթակա են կատարման անբողոքարկելի 

վարչական ակտերի հիման վրա` «Հարկադիր կատարման մասին» օրենքով 

սահմանված կարգով: 

2. Եթե վարչական մարմնի իրականացրած վարչական վարույթի 

ընթացքում արդեն իսկ ձեռք բերված ապացույցները բավարար հիմք են տալիս 

ենթադրելու, որ անձը կարող է թաքցնել, փչացնել կամ սպառել վարչական 

ակտի կատարման համար անհրաժեշտ գույքը, ապա, մինչև գումարի 

գանձման վերաբերյալ որոշման անբողոքարկելի դառնալը, վարչական 

վարույթ իրականացնող մարմինն իրավասու է գումարի գանձման 

վերաբերյալ որոշումը կայացնելուց ոչ շուտ, քան 10 օր հետո ընդունելու 

պարտավոր անձի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին որոշում: Արգելանք 

դնելու մասին որոշումը սույն օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ 

մտնելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում, ուղարկվում է կատարման Արցախի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական 

ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն (այսուհետ՝ 

հարկադիր կատարման ծառայություն), բացառությամբ հարկային մարմնի 

կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորության կատարումն 

ապահովելու նպատակով արգելանք դնելու մասին որոշման: Արգելանքը 

դրվում է պարտավոր անձի պարտավորությանը համարժեք գույքի վրա 

հարկադիր կատարման ծառայության կողմից՝ «Հարկադիր կատարման 

մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

3. Պարտավոր անձի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին որոշումը 

հարկադիր կատարման ծառայություն է ներկայացվում սույն հոդվածի 4-րդ 

մասով սահմանված կարգով՝ կցելով որոշման ընդունման համար հիմք 

հանդիսացած ապացույցները: 

4. Դրամական պահանջները ներկայացվում են հարկադիր կատարման 

սույն օրենքին համապատասխան` վարչական ակտն անբողոքարկելի 



դառնալուց, իսկ վարչական ակտի կատարումը հետաձգելու կամ 

տարաժամկետելու դեպքում՝ հետաձգելու կամ տարաժամկետելու ժամկետի 

ավարտից հետո՝ եռամսյա ժամկետում: 

5. Դրամական պահանջները սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

կարգով հարկադիր կատարման ներկայացնելիս վարչական մարմինը 

ներկայացնում է դրամական պահանջները հավաստող համապատասխան 

վարչական ակտը, այդ ակտի մասին սույն օրենքով սահմանված կարգով 

իրազեկելը կամ այլ օրենքներով սահմանված կարգով հասցեատիրոջը 

հանձնելը կամ այլ կերպ պատշաճ ծանուցելը հավաստող ապացույցները և 

կատարման վերաբերյալ գրություն, որում նշվում են` 

1) դրամական պահանջը հարկադիր կատարման ներկայացրած 

վարչական մարմնի անվանումը. 

2) դրամական պահանջը հարկադիր կատարման ներկայացնելու 

տարին, ամիսը և ամսաթիվը. 

3) վարչական ակտի համարը, որի հիման վրա դրամական պահանջը 

ներկայացվել է կատարման, և գանձման ենթակա գումարի չափը. 

4) վարչական ակտն ընդունելու տարին, ամիսը և ամսաթիվը. 

5) վարչական ակտն անբողոքարկելի դառնալու տարին, ամիսը և 

ամսաթիվը. 

6) պարտավոր անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը, 

իրավաբանական անձի անվանումը, նրանց բնակության (գտնվելու վայրի) 

հասցեները, անձի անձնագրային տվյալները կամ հանրային 

ծառայությունների համարանիշը, իրավաբանական անձի` հարկ վճարողի 

հաշվառման համարը և պետական գրանցման կամ պետական հաշվառման 

համարը. 

7) վարչական մարմնի գանձապետական հաշվեհամարը: 

6. Եթե վարչական մարմինը մինչև դրամական պահանջը հարկադիր 

կատարման ներկայացնելը հետաձգել կամ տարաժամկետել է վարչական 

ակտի կատարումը, ապա գրության մեջ նշվում է դրա կատարումը 

հետաձգելու կամ տարաժամկետելու ժամկետի ավարտը: 

7. Գրությունը ստորագրում և կնիքով (առկայության դեպքում) 

հաստատում է վարչական ակտն ընդունած վարչական մարմնի իրավասու 

պաշտոնատար անձը:»:  

 

Հոդված 5. Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

2. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելն ընդունված դրամական 

պահանջի վերաբերյալ վարչական ակտերը կարող են ներկայացվել 

հարկադիր կատարման սույն օրենքին համապատասխան` վարչական ակտն 

անբողոքարկելի դառնալուց հետո՝ մեկ տարվա ժամկետում: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-80-Ն 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին 

 

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1.  2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի Վարչական 

դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 3-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի 3-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված  2. Օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետն ուժը 

կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված  3. Օրենսգրքի 27-րդ գլուխն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված  4. Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ 

  

1. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո վճարման կարգադրություններ 

արձակելու պահանջով հայցադիմումներ դատարան չեն կարող ներկայացվել։ 

Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը դատարանում ստացված, ինչպես նաև 

սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց առաջ փոստով առաքված, սակայն սույն 

օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո դատարանում ստացված  կամ  ներկայացված  

վճարման կարգադրություններ արձակելու վերաբերյալ հայցադիմումները  

քննում է  դատարանը`  Վարչական դատավարության  օրենսգրքի  27-րդ 

գլխով սահմանված կարգով։ 

2. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը դատարան ներկայացված, 

սակայն դատարանի կողմից դեռևս վարույթ չընդունված՝ վարչական ակտի 

հիման վրա ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձից բռնագանձում 

իրականացնելու վերաբերյալ հայցադիմումները վերադարձվում են 

վարչական մարմին: 

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-81- Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

«ՀԱՐԿԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՄ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հարկերի մասին» 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-23 օրենքի 

30-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասի «սահմանված կարգով դատարան ներկայացնել 

հայցադիմում` հարկ վճարողի գույքի բռնագանձման համար» բառերը 

փոխարինել «հարկ վճարողից ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու 

վերաբերյալ որոշում կայացնել, որի մասին պատշաճ ծանուցում է վերջինիս» 

բառերով. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս. 

«1.1. Մինչև գումարի գանձման վերաբերյալ որոշման անբողոքարկելի 

դառնալը պարտավոր անձի գույքի վրա կարող է արգելանք դրվել: Հարկային 

մարմնի կողմից հարկային պարտավորության կատարումն ապահովելու 

նպատակով արգելանքը դնում է հարկային մարմինը` սույն հոդվածով 

սահմանված կարգով: Գումարը գանձելու մասին որոշումն անբողոքարկելի 

դառնալու դեպքում գումարը գանձվում է «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով:». 

3) 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով 

չկատարված պարտավորության չափը 500000  կամ ավելի դրամ 

կազմելու դեպքում, եթե հարկային մարմնի կողմից իրականացված 

վարչական վարույթի ընթացքում արդեն իսկ ձեռք բերված ապացույցները 

բավարար հիմք են տալիս ենթադրելու, որ հարկ վճարողը կարող է թաքցնել, 

փչացնել կամ սպառել վարչական ակտի կատարման համար անհրաժեշտ 

գույքը, ապա հարկային մարմնի ղեկավարը սույն օրենքով սահմանված 

կարգով իրավունք ունի հարկ վճարողի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին 

հանձնարարագիր հրապարակել:». 

4) 15-րդ մասի` 

ա. 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1) եթե վարչական ակտն անբողոքարկելի դառնալուց հետո՝ 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով 

սահմանված ժամկետում, հարկային մարմնի կողմից չի ներկայացվել 

Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն:», 

բ. 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«4) դրանով ապահովված պարտավորության գումարի գանձման մասին 

որոշումը դատական կարգով անվավեր ճանաչվելու դեպքում:». 

5) 19-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«19. Գույքն արգելանքի վերցնելու մասին որոշումը կարող է 

բողոքարկվել գումարը գանձելու վերաբերյալ որոշումը բողոքարկելու համար 

սահմանված ժամկետում: Արգելանք դնելու մասին որոշումը դառնում է 

անբողոքարկելի հարկ վճարողից գումարը գանձելու վերաբերյալ որոշումն 

անբողոքարկելի դառնալու հետ միաժամանակ: Գույքն արգելանքի վերցնելու 

մասին որոշման վարչական կարգով բողոքարկումը չի կասեցնում որոշման 

կատարումը:». 



6) 50-րդ մասում «սահմանված կարգով դատարան է ներկայացնում 

հայցադիմում` գույքի բռնագանձման համար» բառերը փոխարինել «գույքի 

բռնագանձման վերաբերյալ որոշում է կայացնում» բառերով, իսկ «դատարան 

հայցադիմում» բառերը՝ «որոշումը Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր 

կատարումն ապահովող ծառայություն» բառերով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-82-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԺԱՄԱՆԱԿ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ 

ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 

զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների 

հատուցման մասին» 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի ՀՕ-78-Ն օրենքի 13-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«4. Դրոշմանիշային վճարների պարտավորության գծով գումարների 

վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում հարկային մարմինն 

իրավունք ունի որոշում կայացնել դրոշմանիշային վճար վճարողից (եթե 

դրոշմանիշային վճարը, սույն օրենքի համաձայն, պետք է կատարվի 

հարկային գործակալի միջոցով, ապա հարկային գործակալից) ժամանակին 

չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ, որի մասին պատշաճ ծանուցում է 

դրոշմանիշային վճար վճարողին (հարկային գործակալին): Մինչև գումարի 

գանձման վերաբերյալ որոշման անբողոքարկելի դառնալը պարտավոր անձի 

գույքի վրա հարկային մարմինը կարող է դնել արգելանք կամ կիրառել 

սահմանափակում՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված դեպքերում և կարգով: Գումարը գանձելու մասին որոշումն 

անբողոքարկելի դառնալու դեպքում գումարը գանձվում է «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված 

կարգով:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. հուլիսի 21  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-83-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

«ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ  ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 2019 թվականի 

հունիսի 27-ի ՀՕ-65-Ն օրենքի 43-րդ հոդվածի 7-րդ և 8-րդ մասերը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«7. Սոցիալական վճարների վճարումը սահմանված ժամկետից 

ուշացնելու դեպքում հարկային մարմինն իրավունք ունի որոշում կայացնել 

սույն օրենքով սոցիալական վճար հաշվարկելու և փոխանցելու (գանձելու) 

պարտականություն ունեցող անձից (այսուհետ` սոցիալական վճար 

կատարող) ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ, որի 

մասին պատշաճ ծանուցում է վերջինիս: 

8. Մինչև գումարի գանձման վերաբերյալ որոշման անբողոքարկելի 

դառնալը սոցիալական վճար կատարողի գույքի վրա կարող է արգելանք 

դրվել: Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով 

պարտավորության կատարումն ապահովելու նպատակով արգելանքը դնում է 

հարկային մարմինը` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված դեպքերում և կարգով: Գումարը գանձելու մասին որոշումն 

անբողոքարկելի դառնալու դեպքում գումարը գանձվում է «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված 

կարգով:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. հուլիսի 21  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-84-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ  ԵՎ  ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  ՎՃԱՐՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 

2000 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-133 օրենքի 18-րդ հոդվածի 8-րդ մասը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«8. Վճարման պարտավորությունների գծով գումարի մուծումը 

սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում հարկային մարմինն 

իրավունք ունի որոշում կայացնել ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու 

վերաբերյալ: Մինչև գումարի գանձման վերաբերյալ որոշման անբողոքարկելի 

դառնալը պարտավոր անձի գույքի վրա հարկային մարմինը կարող է դնել 

արգելանք կամ կիրառել սահմանափակում՝ Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով: Գումարը գանձելու 

մասին որոշումն անբողոքարկելի դառնալու դեպքում գումարը գանձվում է 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-

րդ գլխով սահմանված կարգով:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. հուլիսի 21  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-85-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ 

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ  

ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ  ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով 

կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման 

սակագների մասին» 2006 թվականի փետրվարի 15-ի ՀՕ-259 օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել 

«Արցախի» բառով, իսկ «դատական կարգով` տեսչական մարմնի 

ներկայացրած հայցի հիման վրա» բառերը՝ ««Վարչարարության հիմունքների 

և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով» 

բառերով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. հուլիսի 21  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-86-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» 2006 

թվականի մարտի 22-ի ՀՕ-278 օրենքի 28-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետում 

«դատական կարգով» բառերը փոխարինել ««Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով» 

բառերով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. հուլիսի 21  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-87-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ  ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների 

համար պատասխանատվության մասին» 1999 թվականի հոկտեմբերի 12-ի 

ՀՕ-73 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 21-րդ հոդվածում «դատարան» բառը 

փոխարինել «Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայություն» բառերով: 

 

Հոդված>2. Օրենքի 23-րդ հոդվածում «դատական կարգով» բառերը 

փոխարինել ««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 

օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով» բառերով: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. հուլիսի 21  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-88-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-

104 օրենքի 34-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «դատական կարգով» բառերը 

փոխարինել ««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 

օրենքի 13-րդ գլխով սահմանված կարգով» բառերով: 

  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. հուլիսի 21  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-89-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1.  «Սնանկության  մասին»  2016  թվականի  նոյեմբերի  30-ի ՀՕ-

29-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի՝  

1) 2-րդ մասի 2-րդ կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և  

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին կետ. 

«2.1) սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր սնանկության դիմում), 

եթե պարտապանի հանրային իրավական դրամական պահանջներով 

կատարման ենթակա պարտավորությունները գերազանցում են 

պարտապանի ակտիվների արժեքը` իրավաբանական անձի դեպքում` 

հաշվապահական հաշվառման կանոնների հիման վրա կատարված 

գնահատմամբ, ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում` 

գնահատման ստանդարտների հիման վրա կատարված գնահատմամբ 

(հաշվեկշռային անվճարունակություն)։ Ակտիվների արժեքի մեջ չի 

ներառվում այն ակտիվների արժեքը, որոնց վրա, օրենքի համաձայն, 

բռնագանձում չի կարող տարածվել:». 

2) 3-րդ մասում «2-րդ կետով» բառերը փոխարինել «2-րդ և 2.1-ին 

կետերով» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասում «2-րդ կետով» բառերը 

փոխարինել «2-րդ և 2.1-ին կետերով» բառերով: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-90-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 2003 թվականի 

նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-77 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-

ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3.>Ոստիկանությունում ծառայությունը կարգավորվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, սույն օրենքով, 

«Ոստիկանության մասին» օրենքով, «Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» օրենքով, այլ օրենքներով ու իրավական 

ակտերով, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ երրորդ պարբերությամբ. 

«Ոստիկանության ծառայողը, բացառությամբ ոստիկանության 

բարձրագույն խմբի պաշտոն զբաղեցնող ծառայողի, կարող է միաժամանակ 

լինել այլ պետության քաղաքացի:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 5-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի 2-րդ կետում «կոչումներ» բառը փոխարինել «կոչում» 

բառով. 

2) 1-ին մասի 31-ին կետից հանել «- ոստիկանության կրտսեր 

լեյտենանտ.» բառերը. 

3) 2-րդ մասում «, ինչպես նաև գնդապետի» բառերը փոխարինել «և 

գլխավոր» բառերով: 

  

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին 

հոդվածով. 

 

«Հոդված 5.1. Ոստիկանության բարձրագույն և գլխավոր կոչումներ 

շնորհելը 

 

1. Ոստիկանության պետին ոստիկանության բարձրագույն կոչում 

շնորհում է Արցախի Հանրապետության նախագահը՝ պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարի միջնորդության հիման վրա: 

Ոստիկանության բարձրագույն և գլխավոր կոչումներ շնորհում է 

Արցախի Հանրապետության նախագահը` պետական կառավարման մարմնի 

ղեկավարի միջնորդության հիման վրա: 

2. Պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի միջնորդությունը 

ներկայացվում է գրավոր և ներառում է կոչման շնորհմանը ներկայացված 

անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, տեղեկություններ ծառայողական 

գործունեության մասին և կոչումը:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածում՝ 

1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս. 

«1.1. Ոստիկանության գլխավոր պաշտոններին համապատասխանող 

ոստիկանության կոչումը ոստիկանության գնդապետի կոչումն է, իսկ 



ոստիկանության ավագ պաշտոններին համապատասխանող ոստիկանության 

կոչումը  ոստիկանության փոխգնդապետի կոչումն է:». 

2) 6-րդ մասից հանել  «կառուցվածքով սահմանված վարչությունների 

պետերի, դրանց հավասարեցված պաշտոններ զբաղեցնող պետերի,» բառերը: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 7-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասի 2-րդ կետից հանել «- ոստիկանության կրտսեր 

լեյտենանտ` 1 տարի,» բառերը. 

2) 2-րդ մասը «կամ դատախազության» բառերից հետո լրացնել «կամ 

քննչական կոմիտեի ծառայողի» բառերով. 

3) 3-րդ մասում «4-րդ կամ 5-րդ կետերով նախատեսված որոշումների» 

բառերը փոխարինել «5-րդ կետով նախատեսված որոշման» բառերով: 

  

Հոդված 7. Օրենքի 11-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 11. Ոստիկանությունում ծառայության անցնելու համար 

ներկայացվող պահանջները 

  

1. Անկախ ազգությունից, ռասայից, սեռից, սոցիալական ծագումից, 

գույքային կամ այլ դրությունից ոստիկանությունում ծառայության կարող է 

անցնել Արցախի Հանրապետության 18-ից (բացառությամբ ոստիկանության 

ուսումնական հաստատության դիմորդների) մինչև 30 տարեկան այն 

քաղաքացին, որը` 

1) անցել է պարտադիր զինվորական ծառայություն (բացառությամբ 

իգական սեռի քաղաքացիների և «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի 

կարգավիճակի մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով և 6-րդ 

մասով նախատեսված դեպքերի). 

2) իր կրթությամբ, անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով 

և ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ է կատարելու ոստիկանության 

ծառայողի պարտականությունները: 

2. Առանձին մասնագիտություններով ոստիկանությունում 

ծառայության անցնելու համար կարող են սահմանվել տարիքային ավելի 

բարձր սահմանափակումներ: Այդ մասնագիտությունների ցանկը և դրանց 

համար նախատեսված առավելագույն տարիքային սահմանափակումները 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:  

3. Ոստիկանության ծառայողին ներկայացվող մասնագիտական, 

ֆիզիկական պատրաստականության, առողջական վիճակի հետ կապված 

պահանջները սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

4. Ոստիկանությունում ծառայության չի կարող անցնել այն 

քաղաքացին` 

1) որը դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ 

սահմանափակ գործունակ. 

2) որը դատական կարգով զրկվել է քաղաքացիական կամ այլ 

ծառայությունում պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից. 

3) որը դատապարտվել է դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու 

համար. 

4) որը դատապարտվել է անզգույշ հանցագործություն կատարելու 

համար, և դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ. 

5) որի նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում: 

Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված անձնական 

հատկանիշները կարող են ստուգվել «Օպերատիվ-հետախուզական 

գործունեության մասին» օրենքի համաձայն: 

5. Ոստիկանությունում ծառայության անցնող քաղաքացիները, ինչպես 

նաև ոստիկանության ծառայողներն Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով անցնում են հոգեֆիզոլոգիական 



հետազոտություն, թեստավորում` ալկոհոլից, թմրամիջոցներից և հոգեմետ 

նյութերից կախվածությունը ստուգելու նպատակով: 

6. Ոստիկանությունում ծառայության անցնելու համար պահանջվող 

փաստաթղթերի ցանկը և ոստիկանությունում ծառայության անցնելու հետ 

կապված որոշումներ ընդունելու կարգը սահմանվում են պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարի հրամանով:»: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 13-րդ հոդվածում՝ 

1) 4-րդ մասի 1-ին պարբերությունը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նախադասությամբ՝ 

«Սույն մասի պահանջները չեն տարածվում սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասով սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակելու դեպքերի վրա:». 

2) 6-րդ մասից հանել «փորձաշրջան անցնելու,»  բառերը: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 14-րդ հոդվածում` 

1) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Ոստիկանության գլխավոր խմբի պաշտոններում կարող են 

նշանակվել ոստիկանության այն ծառայողները, որոնք ունեն բարձրագույն 

կրթություն, մինչև նշանակումը զբաղեցրել են ոստիկանության բարձրագույն 

խմբի պաշտոն, մեկ տարի՝ ոստիկանության գլխավոր խմբի այլ պաշտոն, երեք 

տարի` ոստիկանության ավագ խմբի պաշտոն կամ հինգ տարի՝ 

ոստիկանության միջին խմբի պաշտոն:  

Ոստիկանության ավագ խմբի պաշտոններում կարող են նշանակվել 

ոստիկանության այն ծառայողները, որոնք ունեն բարձրագույն կրթություն, 

մինչև նշանակումը զբաղեցրել են ոստիկանության գլխավոր խմբի պաշտոն, 

մեկ տարի՝ ոստիկանության ավագ խմբի այլ պաշտոն կամ երեք տարի` 

ոստիկանության միջին խմբի պաշտոն:». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին մաս. 

«3.1. Ոստիկանության գլխավոր և ավագ խմբերի պաշտոններում 

առանձին մասնագիտություններով կարող են նշանակվել նաև 

համապատասխան մասնագիտության գծով բակալավրի որակավորմամբ 

մասնագիտական կրթություն ունեցող քաղաքացիները: Այդ 

մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը:». 

3) 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 9-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել. 

4) 7-րդ և 8-րդ մասերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«7. Ոստիկանության միջին խմբի պաշտոններում կարող են նշանակվել 

ոստիկանական միջին մասնագիտական կամ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից սահմանված համապատասխան 

մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն ունեցող անձինք հետևյալ 

առաջնահերթությամբ. 

1) ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում պետական 

պատվերի շրջանակում բարձրագույն կամ ոստիկանական միջին 

մասնագիտական կրթություն ստացած ծառայողները. 

2) ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում վճարովի 

հիմունքներով բարձրագույն կրթություն ստացած քաղաքացիները. 

3) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված 

համապատասխան մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն ունեցող 

քաղաքացիները: 

8. Ոստիկանության կրտսեր խմբի պաշտոններում կարող են նշանակվել 

ոստիկանական նախնական մասնագիտական կամ առնվազն միջնակարգ 

կրթություն ունեցող քաղաքացիները:». 

5) 10-րդ մասի` 

ա. առաջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«10. Ոստիկանությունում թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում 



ծառայության կարող են նշանակվել նաև զինված ուժերի, ազգային 

անվտանգության, քննչական կոմիտեի, դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման ծառայության ծառայողները, դատախազները, քննիչները, ինչպես 

նաև Արցախի Հանրապետության նախագահի, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից պետական այլ մարմիններում պաշտոնի 

նշանակված ոստիկանության նախկին ծառայողները, ինչպես նաև վերջին 5 

տարիների ընթացքում ծառայությունից ազատված (բացառությամբ սույն 

օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետի հիմքով) նախկին 

ծառայողները:», 

բ. երկրորդ պարբերությունից հանել երկրորդ նախադասությունը, 

գ. չորրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Ոստիկանության ծառայողի կողմից իր ծառայողական 

պարտականությունները կատարելու ժամանակավոր անհնարինության, կին 

ծառայողի հղիության կամ ծննդաբերության, ինչպես նաև ծառայողի` մինչև 

երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդի, ոստիկանության ծառայողի 

լիազորությունները ժամանակավորապես կասեցվելու դեպքերում նրա 

պաշտոնը կարող է զբաղեցվել` ոստիկանության այլ փոխարինող ծառայողին, 

ոստիկանության կադրերի ռեզերվում գտնվող ոստիկանության ծառայողին 

կամ ոստիկանությունում ծառայության անցնող անձին տվյալ պաշտոնին 

ժամանակավոր նշանակելով:», 

դ. հինգերորդ պարբերությունից հանել «հոդվածի տասներորդ» և 

«առաջին,» բառերը, 

ե. վեցերորդ պարբերությունից հանել «հոդվածի տասներորդ» բառերը. 

6) 11-րդ մասից հանել «, ոստիկանի և տեսուչի (դրանց հավասարեցված) 

պաշտոններն առաջին անգամ ծառայության անցնող անձանցով համալրելու 

դեպքում` 6 ամսվա ընթացքում» բառերը: 

  

Հոդված 10. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.1-ին 

հոդվածով. 

 

«Հոդված 14.1. Ոստիկանության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

անցկացվող մրցույթը 

 

1. Ոստիկանության գլխավոր և ավագ խմբերի պաշտոններում թափուր 

պաշտոն առաջանալու դեպքում ոստիկանության ծառայողների պաշտոնի 

նշանակումը կատարվում է արտամրցութային կարգով կամ մրցույթով: 

2. Մինչև ոստիկանության թափուր պաշտոնի համար մրցույթ 

հայտարարելը` երկշաբաթյա ժամկետում, պետական կառավարման մարմնի 

ղեկավարն իրավասու է տվյալ թափուր պաշտոնում սույն օրենքով 

սահմանված կարգով նշանակելու տվյալ պաշտոնի համար ներկայացվող 

պահանջները բավարարող ոստիկանության ծառայողին: 

3. Թափուր պաշտոնում սույն օրենքով սահմանված կարգով և 

ժամկետներում սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 1-ին կետով և սույն 

հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված արտամրցութային կարգով նշանակում 

չկատարվելու դեպքում ոստիկանության թափուր պաշտոնները զբաղեցվում 

են մրցույթի արդյունքներով: Մրցույթի անցկացման կարգը և պայմանները 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

4. Ոստիկանությունում թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում 

մրցույթին կարող են մասնակցել նաև զինված ուժերի, ազգային 

անվտանգության, քննչական կոմիտեի,  դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման ծառայության ծառայողները, դատախազները, քննիչները, ինչպես 

նաև Արցախի Հանրապետության նախագահի, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից պետական այլ մարմիններում պաշտոնի 

նշանակված ոստիկանության նախկին ծառայողները, ինչպես նաև վերջին 5 

տարիների ընթացքում ծառայությունից ազատված (բացառությամբ սույն 



օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետի հիմքով) նախկին ծառայողները:  

5. Եթե ոստիկանությունում թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

հայտարարված մրցույթին մասնակցելու համար սահմանված ժամկետում ոչ 

ոք չի դիմել, կամ դիմողներից ոչ մեկը մրցույթին չի ներկայացել, կամ մրցույթի 

արդյունքում ոչ ոք հաղթող չի ճանաչվել, ապա տվյալ թափուր պաշտոնն 

զբաղեցնելու համար հայտարարվում է նոր մրցույթ: 

6. Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված թեկնածուն պաշտոնի է 

նշանակվում մրցույթի արդյունքները հայտարարելուց հետո` 5-օրյա 

ժամկետում:»: 

 

Հոդված 11. Օրենքի 15-րդ հոդվածում` 

1) 1-3-րդ մասերը ճանաչել ուժը կորցրած. 

2) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«4. Ոստիկանության ծառայողի ատեստավորումն անցկացվում է 

պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի որոշմամբ՝ ոստիկանության 

ծառայողի ստորաբաժանման ղեկավարի պատճառաբանված միջնորդության 

հիման վրա, բայց ոչ ավելի, քան տարին մեկ անգամ:». 

3) 5-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

նախադասություններով. 

«Ոստիկանության գլխավոր խմբի պաշտոն զբաղեցնող ոստիկանության 

ծառայողների ատեստավորումն անցկացվում է ծառայողական բնութագրի 

հիման վրա` հարցազրույցի միջոցով: Ոստիկանության ավագ, միջին և 

կրտսեր խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ոստիկանության ծառայողների 

ատեստավորումն անցկացվում է ծառայողական բնութագրի հիման վրա` 

թեստավորման և հարցազրույցի միջոցով:». 

4) 6-րդ մասի` 

ա. 1-ին և 3-րդ կետերից հանել «, եթե նրանք նման ցանկություն չեն 

հայտնել» բառերը, 

բ. երկրորդ պարբերությունից հանել «, եթե վերջիններս ցանկություն չեն 

հայտնել ավելի վաղ ատեստավորվելու համար» բառերը, 

գ. երրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Արձակուրդում, գործուղման մեջ գտնվող կամ ոստիկանության 

ժամանակավոր անաշխատունակ ծառայողները կարող են ատեստավորվել 

վերադառնալուց երկու ամիս հետո:». 

5) 10-րդ մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«10..Ատեստավորման հանձնաժողովը կազմավորում և հանձնաժողովի 

աշխատակարգը սահմանում է պետական կառավարման մարմնի 

ղեկավարը:». 

6) 11-րդ մասի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերը ճանաչել ուժը կորցրած. 

7) 13-րդ մասի` 

ա. առաջին պարբերության «ատեստավորողին պաշտոնի նշանակելու 

իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձին» բառերն փոխարինել 

«պետական կառավարման մարմնի ղեկավարին» բառերով, իսկ «մասին 

համապատասխան ընդունված ատեստավորման հանձնաժողովի 

որոշումները» բառերը՝ «մասի 5-րդ կետին համապատասխան ընդունված 

ատեստավորման հանձնաժողովի որոշումը» բառերով, 

բ. երկրորդ պարբերությունը ճանաչել ուժը կորցրած: 

  

Հոդված 12. Օրենքի 16-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 16. Ոստիկանության ծառայողի վերապատրաստումը  

  

1. Ոստիկանության ծառայողները սահմանված կարգով ենթակա են 

վերապատրաստման պետական կառավառման մարմնի ղեկավարի 



որոշմամբ՝ ոստիկանության ծառայողի ստորաբաժանման ղեկավարի 

պատճառաբանված միջնորդության հիման վրա, բայց ոչ ավելի, քան 5 տարին 

մեկ անգամ: 

2. Վերապատրաստում անցնելու կարգը և պայմանները սահմանում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

  

Հոդված 13. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1) զբաղեցրած պաշտոնին համարժեք կամ առաջխաղացման կարգով 

այլ պաշտոնի և (կամ) ծառայության այլ վայր՝ ոստիկանության տվյալ 

պաշտոնում առնվազն մեկ տարի ծառայելուց հետո, կրտսեր խմբի պաշտոն 

զբաղեցնող ծառայողների փոխադրման դեպքում` առնվազն վեց ամիս 

ծառայելուց հետո. 

2) զբաղեցրած պաշտոնից ոչ ավելի, քան երկու աստիճանով ցածր 

պաշտոնի, եթե փոխադրումը կապված է կառուցվածքային 

փոփոխությունների կամ հաստիքների կրճատման հետ.»: 

  

Հոդված 14. Օրենքի 19-րդ հոդվածում «Ոստիկանության ծառայողը» 

բառերից առաջ  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12-րդ կետ. 

«12) ոստիկանությունում թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

անցկացվող մրցույթին մասնակցելը:»: 

 

Հոդված 15. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«8) օրենքով սահմանված կարգով իր եկամուտների հայտարարագիրը 

ներկայացնելը:»: 

 

Հոդված 16. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասից, 22-րդ հոդվածից, 48-րդ 

հոդվածի 1-ին մասից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» 

բառերը: 

 

Հոդված 17. Օրենքի 27-րդ հոդվածում` 

1) վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 27. Ոստիկանության ծառայողի համազգեստը, վկայականը և 

անձնական գործը». 

 

2) 1-ին մասի երկրորդ պարբերությունից հանել «անձնական համար և» 

բառերը. 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ մաս. 

«4. Ոստիկանության ծառայողների վերաբերյալ վարվում է անձնական 

գործ, որում արտացոլվում է նրա ծառայողական գործունեության ընթացքը: 

Անձնական գործի ձևը, վարման կարգը սահմանվում են պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարի հրամանով:»: 

  

Հոդված 18. Օրենքի 32-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի երրորդ պարբերությունում «նախածննդյան և 

հետծննդյան» և «երեխային խնամելու» բառերը փոխարինել 

համապատասխանաբար «հղիության և ծննդաբերության» և «մինչև երեք 

տարեկան երեխայի խնամքի» բառերով. 

2) 3-րդ մասում «նախածննդյան, հետծննդյան և ծառայողի երեխային 

խնամելու» բառերը փոխարինել «հղիության, ծննդաբերության և ծառայողի` 

մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի» բառերով: 

 

Հոդված 19. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ 



նախադասություններով.  

«Ծառայողի ցանկությամբ ամենամյա արձակուրդը կարող է տրամադրվել 

մասերով: Ամենամյա արձակուրդը մասերով տրամադրելու դեպքում 

ամենամյա արձակուրդի մասերից մեկը պետք է կազմի առնվազն 15 օր:»: 

 

Հոդված 20. Օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասից  հանել «10 և ավելի 

տոկոս» բառերը: 

  

Հոդված 21. Օրենքի 40-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի առաջին պարբերությունից հանել «, եռամսյա 

ուսումնական փորձաշրջան անցնողը», «՝ Հայաստանի Հանրապետության 

կամ օտարերկրյա պետության համապատասխան ուսումնական 

հաստատություններում» և «, ուսումնական փորձաշրջանի» բառերը. 

2) 1-ին մասի 1-ին կետից հանել «կամ ուսումնական փորձաշրջանը» 

բառերը. 

3) 2-րդ մասից հանել «կամ ուսումնական փորձաշրջան անցնելու» և 

«կամ ուսումնական փորձաշրջանն» բառերը. 

4) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Ուսման կամ վերապատրաստման համար պետության կատարած 

ծախսերի փոխհատուցման կարգը և չափը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը:»: 

  

Հոդված 22. Օրենքի 41-րդ հոդվածի 5-րդ մասից հանել «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը, իսկ 7-րդ մասում «4-րդ կամ 5-րդ 

կետերով նախատեսված որոշումների» բառերը փոխարինել «5-րդ կետով 

նախատեսված որոշման» բառերով: 

 

Հոդված 23. Օրենքի 42-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի առաջին պարբերությունից հանել «, եթե դրանք չեն 

պարունակում քրեորեն պատժելի արարքի հատկանիշներ,»  բառերը. 

2) 1-ին մասի 5-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել. 

3) 2-րդ մասի 2-րդ կետում «անհատական» բառը փոխարինել 

«անձնական» բառով. 

4) 2-րդ մասի 7-րդ կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով և 

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8-10-րդ կետեր. 

«8) ոստիկանության ծառայողի պատիվն ու արժանապատվությունը 

արատավորելը կամ նրա նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն գործադրելը. 

9) ծառայողական քննության ընթացքում բժշկական ստուգումից, արյան, 

մազերի, մարմնի արտաթորությունների նմուշներ հանձնելուց հրաժարվելը 

կամ ամենամյա կանխարգելիչ բժշկական քննությունից խուսափելը. 

10) ղեկավարի (ուղղակի կամ անմիջական) իրավասության 

սահմաններում տրված հրամանները, ցուցումները, հանձնարարականները 

երկու կամ ավելի անգամ դիտավորությամբ չկատարելը:»: 

 

Հոդված 24. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 9-րդ մասի առաջին 

պարբերությունում «դրամական բավարարում» բառերը փոխարինել 

«աշխատավարձ» բառով, իսկ երկրորդ պարբերությունում «դրամական 

բավարարումը» բառերը` «աշխատավարձը» բառով: 

 

Հոդված 25. Օրենքի 45-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի 6-րդ կետի «5-7-րդ» բառերը փոխարինել «6-7-րդ» բառերով, 

իսկ «տույժերից է» բառերից հետո լրացնել «, կամ սույն օրենքի 42-րդ հոդվածի 

2-րդ մասով նախատեսված դեպքերում» բառերը. 

2) 1-ին մասի 9-րդ կետը «մտնելու» բառից հետո լրացնել «, այդ թվում` 

դատարանի դատավճռով ոչ արդարացման հիմքերով պատժից ազատվելու 



կամ պատիժը կրելը հետաձգելու» բառերով. 

3) 1-ին մասի 10-րդ կետի «նախածննդյան, հետծննդյան և երեխային 

խնամելու» բառերը փոխարինել «հղիության, ծննդաբերության և մինչև երեք 

տարեկան երեխայի խնամքի» բառերով.  

4) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս. 

«1.1. Պետական կառավառման մարմնի ղեկավարն իրավունք ունի նաև 

ոստիկանությունում ծառայությունից ազատելու դիտավորյալ 

հանցագործության հատկանիշներ պարունակող արարք կատարած 

ոստիկանության այն ծառայողին, որի նկատմամբ հարուցված քրեական 

հետապնդումը դադարեցվել է կամ քրեական հետապնդում չի իրականացվել 

ոչ արդարացնող հիմքով:»: 

  

Հոդված 26. Օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասում` 

1) 2-րդ կետից հանել «, և հաստիքների կրճատումը պայմանավորված է 

ոստիկանության հաստիքների ընդհանուր թվի կրճատմամբ» բառերը. 

2) 6-րդ կետի «ամսից» բառը փոխարինել «ամիս և» բառերով: 

  

Հոդված 27. Օրենքի 47-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 47. Ոստիկանությունում ծառայության տարիքային 

սահմանափակումները 

  

1. Ոստիկանությունում բարձրագույն խմբի պաշտոն զբաղեցնող, 

ինչպես նաև բարձրագույն կոչում ունեցող ծառայողների համար սահմանվում 

են ծառայության հետևյալ տարիքային սահմանափակումները. 

  

Պաշտոնը կամ պաշտոնների 

խումբը 

Ծառայության 

սահմանային 

տարիքը 

Ծառայության 

ժամկետի հնարավոր 

երկարաձգման 

ժամանակահատվածը 

ոստիկանության պետ 60 մինչև 5 տարի 

ոստիկանության պետի 

տեղակալ, 

ոստիկանության գլխավոր խմբի 

պաշտոն զբաղեցնող և 

ոստիկանության բարձրագույն 

կոչում ունեցող ծառայողներ 

60 մինչև 3 տարի 

  

2. Ոստիկանության բարձրագույն խմբի պաշտոններ զբաղեցնող 

ծառայողների ծառայության ժամկետը երկարաձգվում է Հանրապետության 

նախագահի կողմից՝ սույն օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:  

3. Ոստիկանության գլխավոր խմբի պաշտոն զբաղեցնող և 

ոստիկանության բարձրագույն կոչում ունեցող ծառայողների ծառայության 

ժամկետը երկարաձգվում է պետական կառավառման մարմնի ղեկավարի 

կողմից: 

4. Ոստիկանության գլխավոր, ավագ, միջին և կրտսեր խմբերի 

պաշտոններ զբաղեցնող՝ 50 տարին լրացած և երկարամյա ծառայության 

կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերած ոստիկանության ծառայողն իր 

ցանկությամբ կարող է շարունակել ծառայությունը ոստիկանությունում մինչև 

սույն հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ծառայության 

սահմանային տարիքը, եթե ոստիկանության պետը որոշում չի կայացրել նրան 

ազատելու ոստիկանությունում ծառայությունից երկարամյա ծառայության 

կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ: 

5. Ոստիկանության գլխավոր, ավագ, միջին և կրտսեր խմբերի 

պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների համար սահմանվում են ծառայության 



հետևյալ տարիքային սահմանափակումները. 

  

Պաշտոնների խումբը 
Ծառայության 

սահմանային տարիքը 

ոստիկանության գլխավոր խմբի պաշտոններ 62 

ոստիկանության ավագ խմբի պաշտոններ 58 

ոստիկանության միջին խմբի պաշտոններ 58 

ոստիկանության կրտսեր խմբի պաշտոններ 55 

  

6. Ոստիկանությունում փորձաքրեագիտական, ծրագրավորման և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի, լրատվական, բժշկական բնույթի 

մասնագիտական պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողները, ինչպես նաև 

ոստիկանության պետի խորհրդականի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողները 

կարող են ոստիկանությունում ծառայությունը շարունակել մինչև 65 տարին 

լրանալը: 

7. Սույն օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետին 

համապատասխան՝ ոստիկանության ծառայողը ոստիկանությունում 

ծառայությունից ազատվում է սույն հոդվածով սահմանված ծառայության 

սահմանային տարիքը լրանալուց հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում:»: 

 

Հոդված 28. Օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասի առաջին 

նախադասությունը «գրանցվում են» բառերից հետո լրացնել «սույն օրենքի 42-

րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով սահմանված կարգապահական տույժի 

ենթարկված ոստիկանության ծառայողները, ինչպես նաև» բառերով: 

 

Հոդված 29. Օրենքի 50-րդ հոդվածից հանել «ինչպես նաև» բառերը: 

 

Հոդված 30. Օրենքի 54-րդ հոդվածից հանել «ու որակավորման 

 բարձրացումն» բառերը: 

 

Հոդված 31. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 
ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Հոդված 1.  «Ոստիկանության մասին» 2001 թվականի նոյեմբերի 30-ի              

ՀO-175 oրենքը (այսուհետ՝ Օրենք) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին 

հոդվածով. 

«Հոդված 3.1. Ոստիկանության խորհրդանիշները 

Ոստիկանության խորհրդանիշներն են դրոշը և զինանշանը։ 

Դրոշի մասին կանոնադրությունը, ինչպես նաև դրա նկարագրությունը 

հաստատում է Արցախի Հանրապետության նախագահը: 
Զինանշանի մասին կանոնադրությունը, ինչպես նաև դրա 

նկարագրությունը հաստատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը:»: 

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 5. Ոստիկանության գործունեությունը և մարդու                           

անձեռնմխելիության երաշխիքները 

 

Օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում 

ոստիկանությունը պաշտպանում է մարդու իրավունքներն ու 

ազատությունները, ինչպես նաև օրինական շահերը` անկախ նրա սեռից, 

ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական 

հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ 

հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային 

վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից, անձնական կամ 

սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից: 
Ոստիկանության գործողությունները չպետք է խախտեն մարդու 

արժանապատվությունը, կյանքի, պատվի ու բարի համբավի, ֆիզիկական և 

հոգեկան անձեռնմխելիության, սեփականության իրավունքը, ինչպես նաև 

մյուս իրավունքներն ու ազատությունները: Ոստիկանության կողմից մարդուն 

խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ենթարկելը 

պատժվում է օրենքով: 
Ոստիկանության կողմից մարդու իրավունքների ու ազատությունների 

սահմանափակումները թույլատրելի են միայն օրենքով նախատեսված 

դեպքերում, կարգով և սահմաններում: 
Ոստիկանության ծառայողները մարդու իրավունքների ու 

ազատությունների սահմանափակման ցանկացած դեպքում անմիջապես 

պարտավոր են նրա համար մատչելի և հասկանալի լեզվով ներկայացնել 

սահմանափակման հիմքերն ու պատճառները, ծանոթացնել և բացատրել 

դրանից բխող իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև 

աջակցել իրավունքների իրացմանը: 
Մարդու խնդրանքով իր իրավունքների ու պարտականությունների 

ծանուցումը կատարվում է գրավոր: Ծանուցման ենթակա իրավունքների 

ցանկը և ծանուցման կարգը հաստատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: Մարդու իրավունքների և ազատությունների 



սահմանափակումից բխող իրավունքների բանավոր ծանուցման մասին 

արձանագրության և մարդու՝ ազատությունից զրկման հետ կապված 

իրավունքների մասին գրավոր ծանուցման ձևերը հաստատում է պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարը: 
Ոստիկանությունը պարտավոր է ձերբակալված անձանց իրական 

հնարավորություն ընձեռել օգտվելու իրավաբանական օգնություն ստանալու 

իրավունքից, անձնական ազատությունից զրկելու պահից սկսած` երեք 

ժամվա ընթացքում (բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի), տեղյակ 

պահել նրանց ընտրած անձանց կամ նրանց հարազատներին, իսկ նրանց 

բացակայության դեպքում` աշխատանքի կամ ուսման վայրի վարչակազմին` 

նրանց գտնվելու վայրի մասին: Անհրաժեշտության դեպքում միջոցներ են 

ձեռնարկվում նրանց բժշկական և (կամ) այլ օգնություն ցույց տալու, ինչպես 

նաև ձերբակալման կապակցությամբ անձի կամ նրա ընտանիքի անդամների 

կյանքին, առողջությանը, գույքին սպառնացող վտանգը վերացնելու 

ուղղությամբ: 
Ոստիկանությունը պարտավոր է մարդուն հնարավորություն ընձեռել 

ծանոթանալու այն փաստաթղթերին կամ նյութերին, որոնք անմիջականորեն 

առնչվում են նրա իրավունքներին և ազատություններին, եթե օրենքով այլ բան 

նախատեսված չէ: 
Ոստիկանությունն իրավասու չէ հավաքելու, պահելու, օգտագործելու 

և տարածելու մարդու անձնական և ընտանեկան կյանքին վերաբերող 

տեղեկություններ, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի: 
Ոստիկանության կողմից վարվող էլեկտրոնային շտեմարաններից 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինչպես նաև 

իրավաբանական անձանց անձնական տվյալներ փոխանցվում են օրենքով 

ուղղակի նախատեսված դեպքերում: Ոստիկանությունն ապահովում է 

էլեկտրոնային շտեմարանների հասանելիությունը քրեական հետապնդում 

իրականացնող մարմինների համար՝ իրենց լիազորությունների շրջանակում 

տեղեկատվությունն օգտագործելու նպատակով, բացառությամբ պետական 

կամ ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ պարունակող 

շտեմարանների, որոնցում ներառված տեղեկությունները կարող են 

տրամադրվել «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենքով 

նախատեսված դեպքերում և կարգով:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ 

 

«Հոդված 6. Ոստիկանության  խնդիրների  կատարմանը 

ոստիկանության ուսումնական հաստատությունների սովորողներին, 

վերապատրաստում անցնող անձանց և ոստիկանության զորքերի 

ծառայողներին ներգրավելը 

 

Հասարակական կարգի պահպանման և հասարակական 

անվտանգության ապահովման աշխատանքներում կարող են ներգրավվել 

ոստիկանության ուսումնական հաստատությունների սովորողները, ինչպես 

նաև վերապատրաստում անցնող անձինք՝ պետական կառավարման մարմնի 

ղեկավարի սահմանած կարգով։ Նման դեպքերում նրանց վրա տարածվում են 

ոստիկանության ծառայողների՝ օրենքով սահմանված իրավունքներն ու 

պարտականությունները։ 
Հասարակական կարգի պահպանման և հասարակական 

անվտանգության ապահովման աշխատանքներում ոստիկանության զորքերի 

զինծառայողների ներգրավումն իրականացվում է օրենքով սահմանված 

դեպքերում և կարգով:»: 
   

Հոդված 4. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «Ստեփանակերտի 



քաղաքային» բառերը փոխարինել «Ստեփանակերտ քաղաքի» բառերով: 
 
Հոդված 5. Օրենքի 10-րդ հոդվածում` 
1) 1-ին մասի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«3) առողջապահական մարմինների հետ համատեղ 

իրավախախտումների կանխարգելման նպատակով հսկողություն ապահովել 

այն անձանց նկատմամբ, ովքեր տառապում են հոգեկան հիվանդությամբ, 

հարբեցողությամբ կամ թմրամոլությամբ, ինչպես նաև հանրության համար 

վտանգ ներկայացնող այլ հիվանդություններով, հոգեկան հիվանդությամբ 

տառապող կամ հոգեկան հիվանդությամբ տառապելու մեջ կասկածվող 

անձանց օրենքով սահմանված կարգով հետազոտելու կամ հոսպիտալացնելու 

միջնորդությամբ դիմել առողջապահական մարմիններ.».  
2) 1-ին մասի 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել. 
3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր մաս. 
«Ոստիկանությունն օրենքով սահմանված դեպքերում պարտավոր է 

միջոցներ ձեռնարկել օրենքով նախատեսված պաշտպանության ենթակա 

անձանց կյանքը, առողջությունը և (կամ) գույքը պաշտպանելու ուղղությամբ: 

Պաշտպանության ենթակա անձանց նկատմամբ ոստիկանության կողմից 

պաշտպանության միջոցներն իրականացվում են Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով:»: 
 

Հոդված 6. Oրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10.1-ին 

հոդվածով. 

        

 «Հոդված 10.1. Ոստիկանության պարտականություններն օրենքով 

պաշտպանության ենթակա անձանց կյանքի, առողջության և (կամ) գույքի 

պաշտպանությունն ապահովելիս 

 

Քրեական դատավարության մասնակից չհանդիսացող և այլ 

օրենքներով պաշտպանության ենթակա անձանց կյանքի, առողջության և 

(կամ) գույքի պաշտպանությունն ապահովելիս ոստիկանությունը պարտավոր 

է՝ 
1) համագործակցելով այլ իրավասու մարմինների հետ՝ իրականացնել 

պաշտպանվող անձի անձնական պահպանությունը, նրա բնակարանի կամ 

այլ գույքի պահպանությունը, պաշտպանվող անձի բնակարանը կամ այլ 

գույքը սարքավորել հակահրդեհային կամ ազդանշանային տեխնիկական 

միջոցներով, փոխել նրա բնակարանի կամ անձնական այլ 

հեռախոսահամարները կամ նրան պատկանող տրանսպորտային միջոցի 

հաշվառման համարանիշները. 
2) պաշտպանվող անձի անձնական անվտանգության ապահովման 

համար նրան տրամադրել անհատական պաշտպանության միջոցներ, ինչպես 

նաև նրան հայտնել սպասվող վտանգի մասին. 
3) պաշտպանվող անձին ժամանակավոր կամ մշտապես փոխադրել 

բնակության այլ վայր:»: 

 
Հոդված 7. Օրենքի  11-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «ընթացք» բառից հետո 

լրացնել «, պահպանել հանցագործության դեպքի վայրը, իրականացնել 

հանցագործությունների միասնական հաշվառում» բառերով: 

Հոդված 8. Օրենքի 12-րդ հոդվածում՝ 
1) 1-ին մասը «(դատարանների միջնորդությամբ)» բառերից հետո 

լրացնել «` միջոցներ ձեռնարկելով հասարակական կարգի խախտումները 

նախականխելու, կանխելու և խափանելու ուղղությամբ» բառերով. 
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մաս. 
«Ոստիկանությունում տեղամասային տեսուչների աշխատանքների 

կազմակերպման կարգը, ոստիկանության պարեկապահակակետային 



ծառայության կանոնագիրքը հաստատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը:»: 
 

  Հոդված 9. Օրենքի 15-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 2-րդ մասով. 
«Ոստիկանության կողմից պետական պահպանության ենթակա 

պետական մարմինների և կազմակերպությունների շենքերի ու 

շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն նշանակության օբյեկտների 

ցանկերը, ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից պայմանագրային 

հիմունքներով պահպանության և անվտանգության ապահովման 

ծառայությունների իրականացման ծախսերի նորմատիվները հաստատում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:»: 
 
Հոդված 10. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում՝ 

1) «ա» ենթակետը «հետախուզական» բառից հետո լրացնել 

«աշխատանքներ» բառով. 
2) «գ» ենթակետի «և ուղեկցում» բառերը փոխարինել «, ուղեկցում և 

պահպանում՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

կարգով.» բառերով: 
 
Հոդված 11. Օրենքի 18-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 2-րդ մասով. 
«Արցախի Հանրապետությունում անձնագրային համակարգի 

կանոնադրությունը և Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի 

նկարագիրը (ձևը) հաստատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը:»: 
  

Հոդված 12. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 4-րդ կետով. 
«4) ստեղծել և վարել Արցախի Հանրապետությունում շրջանառվող 

փաստաթղթերի նմուշօրինակների միասնական հավաքածու: Արցախի 

Հանրապետությունում շրջանառվող փաստաթղթերի նմուշօրինակների 

միասնական հավաքածու ստեղծելու, դրա կազմավորման և վարման կարգը 

հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:»: 
 
Հոդված 13. Օրենքի 22-րդ հոդվածում` 
1) վերնագրի «պարտքը կատարելիս» բառերը փոխարինել «կարգը 

պահպանելիս» բառերով. 
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր մասեր. 
«Հանցագործությունները կանխելիս կամ բացահայտելիս, 

հասարակական կարգի պահպանությունը (այդ թվում` ճանապարհային 

երթևեկության անվտանգությունը) ապահովելիս ոստիկանությունը կարող է 

հանրային վայրերում օգտագործել անշարժ տեսանկարահանող կամ 

լուսանկարահանող տեխնիկական միջոցներ: Հանրային վայրերում 

տեխնիկական միջոցներով վերահսկողություն իրականացնելիս այդ մասին 

հրապարակվում է նախազգուշացում: Սույն մասով նախատեսված 

նախազգուշացումը կատարվում է վերահսկողության մասին տեսանելի 

վայրերում ցուցանակներ տեղադրելու և տեխնիկական միջոցներով 

վերահսկվող փողոցների հասցեները կամ վերահսկվող տարածքների 

նկարագրերը ոստիկանության պաշտոնական կայքէջում հրապարակելու 

միջոցով: Հանրային վայրերում անշարժ տեսանկարահանող կամ 

լուսանկարահանող տեխնիկական միջոցները տեղադրվում են 

ոստիկանության համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման 

ղեկավարի կամ ճանապարհային ոստիկանության պետի որոշմամբ` հաշվի 

առնելով տվյալ տարածքում կատարվող հանցագործությունների և 



հասարակական կարգի խախտումների քանակը և դրանց հանրորեն 

վտանգավոր բնույթը` համաձայնեցնելով համապատասխան համայնքի 

ղեկավարի հետ: Մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հանրային 

վայրերում անշարժ տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող 

տեխնիկական միջոցները տեղադրվում, կամ սեփականատիրոջ 

տեխնիկական միջոցներին ոստիկանության համար հասանելիությունն 

ապահովվում է սեփականատիրոջ համաձայնությամբ` նրա հետ կնքված 

պայմանագրով: 
Հանցագործությունները կանխելիս կամ բացահայտելիս, 

հասարակական կարգի պահպանությունն ապահովելիս ոստիկանության 

ծառայողները կարող են օգտագործել շարժական տեսաձայնագրող կամ 

լուսանկարահանող տեխնիկական միջոցներ՝ ոստիկանության տվյալ 

լիազորությունների իրականացմամբ սահմանափակվող ժամկետում: 

Տեսաձայնագրող կամ լուսանկարահանող տեխնիկական միջոցն ամրացվում 

է ոստիկանության ծառայողի համազգեստին կամ գտնվում է ոստիկանության 

ծառայողի ձեռքում կամ ոստիկանության ծառայողական տրանսպորտային 

միջոցում: 
Ոստիկանության ծառայողները պետք է տեսաձայնագրող և 

լուսանկարահանող տեխնիկական միջոցները կրեն տեսանելի ձևով, 

բացառությամբ գաղտնի օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների 

իրականացման դեպքերի: Սույն մասով նախատեսված տեսաձայնագրող կամ 

լուսանկարահանող տեխնիկական միջոցներով ոչ գաղտնի վերահսկողության 

մասին ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է բանավոր նախազգուշացնել: 
Տեսաձայնագրումը, տեսանկարահանումը և լուսանկարահանումն 

իրականացվում են միայն ծառայողական (ոչ անձնական) տեխնիկական 

միջոցներով: 
Տեխնիկական միջոցով իրավախախտում հայտնաբերելու կամ 

ամրագրելու դեպքում ոստիկանության ծառայողն իրավունք չունի 

դադարեցնելու կամ ընդհատելու տեսանկարահանումը կամ 

տեսաձայնագրումը: 
Տեսանյութերը կամ լուսանկարները ոչնչացվում են դրանց 

ամրագրումից յոթ օր հետո: Տեսանյութերի կամ լուսանկարների ոչնչացումը 

ոստիկանության համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման 

ղեկավարի կամ ճանապարհային ոստիկանության պետի որոշմամբ 

տարաժամկետվում է, եթե` 
1) տեխնիկական միջոցներով հայտնաբերվել կամ ամրագրվել է 

հանցագործության դեպք կամ հասարակական կարգի (այդ թվում` 

ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ոլորտի 

օրենսդրության) խախտում. 
2).անձանց կողմից բողոքարկվել են ոստիկանության ծառայողների 

գործողությունները, կամ ոստիկանության ծառայողի կողմից թույլ տրված 

իրավախախտման մասին լրատվության միջոցի հաղորդման հիման վրա 

նշանակվել է ծառայողական քննություն. 
3) անձինք իրենց իրավունքների ու օրինական շահերի 

պաշտպանությանն աջակցելու խնդրանքով դիմել են ոստիկանություն: 
Տեսանյութերը կամ լուսանկարները կարող են օգտագործվել 

հանցագործությունների կամ հասարակական կարգի խախտումների դեպքերի 

քննության, ոստիկանության ծառայողների գործողությունների վերաբերյալ 

բողոքները քննելու, անձանց իրավունքների և օրինական շահերի 

պաշտպանությանն աջակցելու, հասարակական հնչեղություն ստացած 

դեպքերով ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ իրականացված 

ծառայողական քննության ավարտից հետո վերջինիս վերագրվող 

կարգապահական խախտման դեպքի կամ խախտման հատկանիշների 

առկայությունը կամ բացակայությունը հրապարակայնացնելու նպատակով` 

առանց այլ անձանց նույնականացնող տվյալների հրապարակման կամ դրանց 



նվազագույն հրապարակմամբ: 
Տեսանյութերը կամ լուսանկարներն այլ նպատակներով օգտագործելը 

(այդ թվում` հրապարակելը) արգելվում է: 
Եթե տեխնիկական միջոցներով հայտնաբերվում կամ ամրագրվում է 

իրավախախտում, ապա տեսանյութերը կամ լուսանկարները 

ոստիկանությունում պահվում են մինչև հանցագործության կամ 

հասարակական կարգի խախտման դեպքի քննության (այդ թվում` 

բողոքարկման վարույթի) կամ ծառայողական քննության ավարտը, եթե 

օրենքով այլ ժամկետ նախատեսված չէ: Անձանց իրավունքների ու օրինական 

շահերի պաշտպանությանն աջակցելու դեպքում տեսանյութերը կամ 

լուսանկարները պահվում են մինչև անձի խախտված իրավունքների և 

օրինական շահերի վերականգնումը, բայց ոչ ավելի, քան վեց ամիս 

ժամկետով: 
Անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանն 

աջակցելու դեպքում տեսանյութերը կամ լուսանկարները ծանոթացվում կամ 

տրամադրվում են աջակցության խնդրանքով ոստիկանություն դիմած անձին` 

այլ անձանց տվյալներն ապանձնավորելուց հետո` աջակցության համար 

պիտանի, անհրաժեշտ և չափավոր ծավալով` «Անհատական տվյալների 

մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 
Տեսանյութերի և լուսանկարների պահոց մուտք գործելու և 

տվյալներին ծանոթանալու իրավունք ունեցող ոստիկանության 

պաշտոնատար անձանց ցանկը, տվյալներից օգտվելու, տվյալները 

պահպանելու, ոչնչացնելու կարգը, տեսանկարահանող, լուսանկարահանող, 

տեսաձայնագրող տեխնիկական միջոցների ցանկը, շարժական տեխնիկական 

միջոցներ օգտագործելու վերաբերյալ որոշում կայացնող պաշտոնատար 

անձանց շրջանակը սահմանվում են պետական կառավարման մարմնի 

ղեկավարի հրամանով: 
Մարդու իրավունքների պաշտպանության նպատակով 

ոստիկանության ստորաբաժանումների վարչական շենքերի մուտքերն ու 

ելքերը կահավորվում են տեսագրող և տեսաձայնագրող համակարգերով: 
Սույն հոդվածի 12-րդ մասով նախատեսված սարքերը պետք է 

տեղակայվեն այնպես, որ հնարավոր լինի տեսագրել և տեսաձայնագրել 

ոստիկանության ստորաբաժանումների վարչական շենքեր անձանց մուտք 

գործելու և ելքի ժամանակը: 
Սույն հոդվածի 13-րդ մասով նախատեսված տեսագրությունները և 

տեսաձայնագրությունները ոստիկանությունում պահպանվում են ոչ ավել, 

քան  երեք ամիս ժամկետով: 
Սույն հոդվածի 13-րդ մասով նախատեսված տեսագրություններն ու 

տեսաձայնագրությունները կարող են տրամադրվել «Տեղեկատվության 

ազատության մասին» օրենքով նախատեսված դեպքերում, կարգով և 

ժամկետներում: 
Սույն հոդվածի 12-րդ մասով նախատեսված նպատակի համար 

ոստիկանության ստորաբաժանումներում տեղադրված տեսագրող և 

տեսաձայնագրող համակարգերի տեխնիկական բնութագրերը, 

տեսագրությունների և տեսաձայնագրությունների պահպանման, 

օգտագործման կարգը, ինչպես նաև տեսագրմանն առցանց հետևելու, 

տեսագրություններին և տեսաձայնագրություններին հասանելիություն 

ունեցող ոստիկանության ծառայողների շրջանակը սահմանվում են 

պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի հրամանով:»: 
  

Հոդված 14. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետը 

«առողջությանը» բառից հետո լրացնել «վնաս» բառով: 
  

Հոդված 15. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 5-րդ մասի առաջին 

նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 



«Ոստիկանության սպառազինության մեջ ընդգրկված հրազենի, 

հրազենի պահեստամասերի, սարքավորումների, օժանդակ միջոցների և 

ռազմամթերքի տեսակների ցանկը հաստատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը:»: 
  

Հոդված 16. Օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասում ««Զինծառայողների 

և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» 

Արցախի Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Զինվորական 

ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» բառերով: 
  

Հոդված..17. Ոստիկանության  վարչական շենքերի մուտքերն ու ելքերը 

համապատասխան տեսագրող ու տեսաձայնագրող համակարգերով պետք է 

կահավորված լինեն սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երեք տարվա 

ընթացքում: 
  

Հոդված 18. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 
 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-92-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Կրթության մասին» 2000 թվականի մարտի 15-ի ՀՕ-106 

օրենքի  49-րդ  հոդվածի  10-րդ մասի «մինչև 2016-2017» բառերը   փոխարինել  

«մինչև 2023-2024» բառերով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-93-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունիսի 30-ին  

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Հոդված 1․  «Պետական կենսաթոշակների մասին» 2011 թվականի 

նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 29-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի՝  

1) 2-րդ կետում «լրանալը կամ խնամակալ ճանաչված անձի` առաջին 

խմբի հաշմանդամին խնամելու ժամանակահատվածը` տասը տարուց ոչ 

ավելի» բառերը փոխարինել «խնամելու ժամանակահատվածը» բառերով. 

2) 2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին կետ. 

«2.1) խնամակալ ճանաչված անձի` առաջին խմբի հաշմանդամին 

խնամելու ժամանակահատվածը` տասը տարուց ոչ ավելի.»: 

 

Հոդված 2․  Օրենքի 32-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունն ստեղծում է 

աշխատանքային ստաժ սահմանող հանձնաժողովներ, որոնց կազմում 

ընդգրկվում են գործադիր իշխանության, գործատուների, արհմիությունների 

կամ աշխատողների լիազորած ներկայացուցիչներ» բառերը փոխարինել 

«լիազոր մարմինը ստեղծում է աշխատանքային ստաժ սահմանող 

հանձնաժողովներ» բառերով։ 

 

Հոդված 3.  Օրենքի 55-րդ հոդվածում՝ 

1) 3-րդ մասի «կարգով» բառից հետո լրացնել «(այդ թվում՝ հաշվի 

առնելով օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասը)» բառերը. 

2) 7-րդ մասից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8-14-րդ 

մասեր. 

«8. Եթե կենսաթոշակառուն մահացել է 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ից 

մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը (ներառյալ), ապա սույն օրենքի 44-րդ 

հոդվածով սահմանված թաղման նպաստը նշանակվում է գրավոր դիմումը և 

անհրաժեշտ փաստաթղթերը մինչև 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ը 

կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում ներկայացվելու դեպքում՝ անկախ 

կենսաթոշակառուի մահվան և հուղարկավորության վայրից: 

9. Մինչև 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ը գրավոր դիմումը և 

անհրաժեշտ փաստաթղթերը կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում 

ներկայացվելու դեպքում անձի կենսաթոշակը նշանակվում է՝ 

1) 2019 թվականի դեկտեմբերի 15-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 

31-ը (ներառյալ) կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու (այդ թվում՝ 

կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրանալու) օրվանից. 

2) 2019 թվականի դեկտեմբերի 15-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 

31-ը (ներառյալ) բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող 

իրավասու  պետական  մարմնի կողմից հաշմանդամ ճանաչվելու oրվանից.  

3) 2019 թվականի սեպտեմբերի 15-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 

31-ը (ներառյալ) կերակրողի մահվան (սույն օրենքով սահմանված դեպքում՝ 

անհայտ կորելու) օրվանից (բայց ոչ շուտ, քան կերակրողին կորցնելու 

դեպքում կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու օրվանից).  

4) 2019 թվականի սեպտեմբերի 15-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 

31-ը (ներառյալ) զինծառայությունից արձակվելու օրվանից. 



5) 2019 թվականի սեպտեմբերի 15-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 

31-ը (ներառյալ) կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարելու օրվանից, 

եթե անձը կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարելու օրվա դրությամբ 

ունեցել է այլ տեսակի կենսաթոշակի իրավունք: 

10. Եթե առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ ուսումնական 

հաստատությունում սովորող անձի՝ կերակրողին կորցնելու դեպքում 

կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցվել է 2020 թվականի հուլիսի 1-

ից, ապա նրա կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնվում է 

դադարեցնելու օրվանից՝ մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ն ուսման 

մասին տեղեկանքը կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում 

ներկայացվելու դեպքում: 

11. Սույն հոդվածի 9-րդ և 10-րդ մասերում նշված դեպքերում չվճարված 

կենսաթոշակը վճարվում է կենսաթոշակի իրավունք ունենալու ամբողջ 

ժամանակահատվածի համար: 

12. Եթե անձին կենսաթոշակ վճարելը դադարեցվել է սույն օրենքի 41-րդ 

հոդվածի  2-րդ մասի 2-րդ, 2.1-ին և 3-րդ կետերով սահմանված հիմքերով՝ 2019 

թվականի մարտի 15-ից մինչև 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ը, ապա նրա 

կենսաթոշակի վճարումը կարող է վերսկսվել (այդ թվում՝ լիազորագրով) 

գրավոր դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը մինչև 2021 թվականի 

հոկտեմբերի 1-ը կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում ներկայացվելու 

դեպքում: 

13. Եթե անձին կենսաթոշակ վճարելը դադարեցվել է սույն օրենքի 41-րդ 

հոդվածի  1-ին մասի 9-րդ կետով սահմանված՝ կենսաթոշակ ստանալու 

իրավունքը դադարեցնելու հիմքով՝ 2018 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչև 2020 

թվականի հոկտեմբերի   1-ը, ապա նրա կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 

կարող է վերականգնվել (այդ թվում՝ լիազորագրով) կենսաթոշակի վճարումը 

դադարեցնելու օրվանից՝ եթե դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում են ներկայացվել մինչև 2021 

թվականի հոկտեմբերի 1-ը: 

14. Սույն հոդվածի 12-րդ և 13-րդ մասերում նշված դեպքերում 

չվճարված կենսաթոշակը վճարվում է կենսաթոշակ ստանալու իրավունք 

ունենալու ամբողջ ժամանակահատվածի համար:»: 

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-94-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
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ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄՆԱՑԱԾ 

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ 

ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հաշվի առնելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած 

տարածքներում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող 

պետական կառավարչական հիմնարկներին ամրացված գույքի հետագա 

կարգավիճակը որոշելու անհրաժեշտությունը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 3-րդ կետով՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Սահմանել Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս 

մնացած տարածքներում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող 

պետական կառավարչական հիմնարկներին ամրացված գույքի դուրսգրման և 

(կամ) ժամանակավոր հաշվառման կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի: 

2. Հաստատել Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս 

մնացած տարածքներում գտնվող պետական կառավարչական հիմնարկներին 

ամրացված գույքի ցանկերի ձևերը՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

նոյեմբերի 10-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի մարտի 29-ի  N 263–Ն  որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

ԴՈՒՐՍ ՄՆԱՑԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ 

ԳՈՒՅՔԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Արցախի Հանրապետության 

վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքներում գտնվող պետական 

սեփականություն հանդիսացող պետական կառավարչական հիմնարկներին 

(այսուհետ՝ հիմնարկ) ամրացված անշարժ գույքի, տրանսպորտային միջոցների, այլ 

հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների (այսուհետ՝ վերահսկողությունից 

դուրս մնացած գույք) դուրսգրման և (կամ) ժամանակավոր հաշվառման կարգը: 

2. Վերահսկողությունից դուրս մնացած գույքի (բացի անշարժ գույքի) 

դուրսգրման և (կամ) անշարժ գույքի ժամանակավոր հաշվառման նպատակով 

հիմնարկներում ստեղծվում են գույքագրման հանձնաժողովներ, որոնք սահմանված 

կարգով ուսումնասիրում, հաշվառում, սույն որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածով 

սահմանված ձևերով կազմում և հիմնարկի ղեկավարի հաստատմանն են 

ներկայացնում դուրսգրման ենթակա և (կամ) ժամանակավոր հաշվառման գույքի 

ցանկերը (այսուհետ՝ ցանկ), որոնք հաստատվելուց հետո ներկայացվում են Արցախի 

Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 

(այսուհետ՝ կոմիտե) աշխատակազմ: 

3. Ցանկերը ստուգվում և համեմատվում են կոմիտեի աշխատակազմում 

հաշվառված պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի տվյալների հետ և 

համապատասխանության դեպքում՝ համապատասխանության վերաբերյալ 

մակագրությամբ հետ են ուղարկվում հիմնարկներ՝ հաշվապահական հաշվեկշռից 

դուրսգրման և (կամ) ժամանակավոր հաշվառման նպատակով:  

4. Տրանսպորտային միջոցների ցանկերի հետ անհրաժեշտ է կոմիտեի 

աշխատակազմ ներկայացնել նաև Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության կողմից տրված՝ 

տրանսպորտային միջոցը հետախուզման մեջ գտնվելու մասին տեղեկանքը: 

5. Վերահսկողությունից դուրս մնացած գույքի դուրսգրումն իրականացվում է 

դուրսգրման մասին հիմնարկի ղեկավարի հրամանի և վերջինիս կողմից հաստատված 

ակտի հիման վրա: 

6. Վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքներում անշարժ գույքի 

ժամանակավոր հաշվառումն իրականացվում է արտահաշվեկշռում հանելով 

կազմակերպության ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունից (հաշվեկշռից):  

7. Սույն կարգին համապատասխան գույքի դուրսգրումից և (կամ) 

ժամանակավոր հաշվառումից հետո հիմնարկները պարտավոր են Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 29-ի N 30 

որոշմամբ հաստատված կարգով համապատասխան տեղեկությունները՝ դուրսգրումը 

և (կամ) ժամանակավոր հաշվառումը հիմնավորող փաստաթղթերով ներկայացնել 

կոմիտեի աշխատակազմ: 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 2   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի մարտի 29-ի  N 263–Ն  որոշման 

 

ՑԱՆԿ  

___________________________________________________________________ 
(հիմնարկի անվանումը) 

ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄՆԱՑԱԾ  

ԳՈՒՅՔԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 

___________________________________  
     (հիմնարկի ղեկավարի անուն, ազգանուն, ստորագրություն)           Կ.Տ. 

___________________________________  
     (հիմնարկի հաշվապահի անուն, ազգանուն, ստորագրություն)                  _____________________ 2021թ. 
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* Ցանկը լրացվում է անշարժ գույքի միավորի կազմում յուրաքանչյուր շենք - 

շինության համար առանձին-առանձին 



 

 

ՑԱՆԿ 

_________________________________________________________________ 
(հիմնարկի անվանումը) 

ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ  

ՄՆԱՑԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ՋՐԱՏԱՐՆԵՐ 

 
   

___________________________________  
     (հիմնարկի ղեկավարի անուն, ազգանուն, ստորագրություն)           Կ.Տ. 

___________________________________  
     (հիմնարկի հաշվապահի անուն, ազգանուն, ստորագրություն)                  _____________________ 2021թ. 

 

 

ՑԱՆԿ  

_____________________________________________________________________ 
(հիմնարկի անվանումը) 

ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ  

ՄՆԱՑԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐ 

 

ՀՀ 
Ջրամբարի 

անվանումը 

Գտնվելու 

վայրը 

 Հաշվեկշռա-

յին արժեքը 

(հազ.դրամ) 

Իրավունքի գրանցման 

վկայականի համարը, 

ամիս-ամսաթիվը 

 Ծանո-

թություն 

            

            

            

            

            

            

 

 

___________________________________  
     (հիմնարկի ղեկավարի անուն, ազգանուն, ստորագրություն)           Կ.Տ. 

___________________________________  
     (հիմնարկի հաշվապահի անուն, ազգանուն, ստորագրություն)                  _____________________ 2021թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ 
Ջրատարի 

անվանումը 

Գտնվելու 

վայրը 

Հաշվեկշռային 

արժեքը 

(հազ.դրամ) 

Իրավունքի գրանցման 

վկայականի համարը, 

ամիս-ամսաթիվը 

Ծանո-

թություն

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

ՑԱՆԿ 

____________________________________________________________________ 
(հիմնարկի անվանումը) 

ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄՆԱՑԱԾ  

ԳՈՒՅՔԻ ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 
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___________________________________  
     (հիմնարկի ղեկավարի անուն, ազգանուն, ստորագրություն)           Կ.Տ. 

___________________________________  
     (հիմնարկի հաշվապահի անուն, ազգանուն, ստորագրություն)                  _____________________ 2021թ. 

 

 

 

ՑԱՆԿ  

____________________________________________________________________ 
(հիմնարկի անվանումը) 

ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄՆԱՑԱԾ 

 ԳՈՒՅՔԻ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 

 

ՀՀ Ոչ նյութական ակտիվի անվանումը Քանակը 
Հաշվեկշռային արժեքը  

(հազ. դրամ) 

        

        

        

        

        

        

 

___________________________________  
     (հիմնարկի ղեկավարի անուն, ազգանուն, ստորագրություն)           Կ.Տ. 

___________________________________  
     (հիմնարկի հաշվապահի անուն, ազգանուն, ստորագրություն)                  _____________________ 2021թ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ՑԱՆԿ 

____________________________________________________________________ 
(հիմնարկի անվանումը) 

ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄՆԱՑԱԾ  

ԳՈՒՅՔԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

 

NN 

ը/կ 

Տրանuպորտային 

միջոցի անվանումը և 

մակնիշը 

Թողարկման 

տարեթիվը 

Հաշվեկշռային 

արժեքը  

(հազ. դրամ) 

Պետական 

համարա-

նիշը 

Ծանոթա-

գրություն 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

            

            

            

 

 

___________________________________  
     (հիմնարկի ղեկավարի անուն, ազգանուն, ստորագրություն)           Կ.Տ. 

___________________________________  
     (հիմնարկի հաշվապահի անուն, ազգանուն, ստորագրություն)                  _____________________ 2021թ. 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

20 հուլիսի 2021թ.                                                              N 778-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 

օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջները` 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Հաստատել՝ 

1) Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտեի կանոնադրությունը` 

համաձայն  N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության  ջրային կոմիտեի աշխատակազմի 

կառուցվածքը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Հավելված N 1   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի հուլիսի 20-ի  N 778–Ն  որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտեն (այսուհետ` կոմիտե) 

հանրապետական գործադիր մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է պետական 

սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի կառավարման ու 

օգտագործման բնագավառում Արցախի Հանրապետության կառավարության 

քաղաքականությունը: 

2. Կոմիտեն ստեղծվում, վերակազմակերպվում է, և նրա գործունեությունը 

դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

3. Կոմիտեն գործում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, 

օրենքների, իրավական այլ ակտերի և իր կանոնադրության հիման վրա: 

4. Կոմիտեի անվանումն է՝ 

1) հայերեն` Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտե. 

2) ռուսերեն` Водный Комитет Республики Арцах. 

3) անգլերեն` Water committee of the Artsakh Republic: 

5. Կոմիտեն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով ու իր 

անվանմամբ՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզվով կլոր կնիք և ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

6. Կոմիտեի համակարգը կազմված է կոմիտեի նախագահից, կոմիտեի 

նախագահի տեղակալներից, կոմիտեի նախագահի խորհրդականից, կոմիտեի 

նախագահի մամլո քարտուղարից, կոմիտեի նախագահի օգնականից և կոմիտեի 

աշխատակազմից: 

7. Կոմիտեին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով կարող է վերապահվել պետական բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի 

տիրապետման իրավասություն: 

8. Կոմիտեին կարող են հանձնվել պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություններ: 

9. Կոմիտեի գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Վ.Սարգսյանի 25ա:         

 

2. ԿՈՄԻՏԵԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

10. Կոմիտեի նպատակները և խնդիրներն են` 

1) պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի 

օգտագործման անվտանգության ու արդյունավետության բարձրացումը. 

2) ջրային համակարգերի կառավարման և օգտագործման բնագավառում 

քաղաքականության իրականացումը. 

3) պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի 

կատարելագործումն ու զարգացումը. 

4) ջրային համակարգերի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը. 

5) իր իրավասության սահմաններում ջրի ազգային ծրագրի իրականացման 

ապահովումը. 

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների 

իրականացումը: 

 

3. ԿՈՄԻՏԵԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  

11. Կոմիտեն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները` 



1) պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի 

կառավարումը. 

2) ոռոգման և խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման կազմակերպումը.  

3) օգտագործելի ջրային ռեսուրսների պահանջարկի հաշվարկման ամենամյա և 

հեռանկարայի  աշխատանքներին  մասնակցելը. 

4) օգտագործելի ջրային ռեսուրսների վերաբաշխման աշխատանքների 

իրականացման ապահովումը. 

5) պետական ջրային համակարգերի զարգացումն ապահովող և 

գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի մշակումը. 

6) պետական ջրային համակարգերի շինարարության բնագավառում 

պատվիրատուի պարտականությունների իրականացումը՝ նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթերի ձևավորումը, կապալային եղանակով շինարարության 

կազմակերպումը, ինչպես նաև տեխնիկական հսկողության իրականացումը. 

7) ջրային համակարգերի զարգացման բնագավառում ներդրումային ծրագրերի 

մշակման ու փորձաքննության կազմակերպումը.  

8) ջրային համակարգերի կառավարման արդյունավետության բարձրացմանն 

ուղղված ծրագրերի մշակումը և իրականացումը. 

9) ջրային համակարգերի վրա ազդող օբյեկտների շինարարական և 

վերակառուցման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի նախնական 

փորձաքննության ապահովումը և առաջարկություններ ներկայացնելը. 

10) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատած կարգով  

հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների օգտագործման անվտանգության 

կարգավորումը և վերահսկումը. 

11) ըստ ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվության պայմանների` ոչ 

մրցակցային ջրամատակարարման համակարգերում աշխատանքների 

կազմակերպման վերահսկումը. 

12) ոլորտում առևտրային գործունեություն իրականացնող 

կազմակերպություններում պետական բաժնեմասի կառավարման հետ կապված 

գործառույթների` ներառյալ պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային 

համակարգերի արդյունավետ կառավարման պայմանագրերի կնքման և ջրային 

համակարգերի օգտագործման թույլտվությամբ սահմանված պահանջների 

կատարման նկատմամբ վերահսկողության ապահովումը. 

13) ջրամատակարարման և ջրահեռացման, ինչպես նաև այլ ջրային 

համակարգերում կորուստների նորմատիվների մշակմանը մասնակցելը. 

14) կարգավորվող սակագների, ջրային համակարգերի օգտագործման 

թույլտվությունների և դրանցում ներառվող պայմանների վերաբերյալ 

առաջարկություններ ներկայացնելը. 

15) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով համապա-

տասխան վարչական, վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, 

տեղեկանքներ և այլն) ներդնումը և, դրանց միջոցով հավաքագրված տվյալների ու 

տեղեկությունների հիման վրա, վարչական վիճակագրական ռեգիստրների վարումը. 

16) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ջրային 

համակարգերի տեսչական գործունեության իրականացման ապահովումը. 

17) վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության 

օրենսգրքին համապատասխան վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ իրեն 

վերապահված գործերով վարույթի իրականացումը. 

18) ջրային համակարգերի բնագավառում վերլուծությունների և մոնիթորինգի 

իրականացումը. 

19) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ 

գործառույթների իրականացումը: 

 

4. ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ  

  

12. Կոմիտեն գլխավորում է կոմիտեի նախագահը և կառավարում կոմիտեի 

համակարգի մեջ մտնող կազմակերպությունների գործունեությունը: 

13. Կոմիտեի նախագահին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: Կոմիտեի նախագահն ունի 

տեղակալներ, որոնց պաշտոնի նշանակում և ազատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

14. Կոմիտեի նախագահը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության 

Նախագահին: 

15. Կոմիտեի նախագահը` 



1) պատասխանատու է կոմիտեի առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների 

իրականացման համար. 

2) իր իրավասության սահմաններում առանց լիազորագրի հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապե-

տության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` վերալիազորման 

իրավունքով. 

3)իրականացնում է կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված 

կազմակերպությունների կառավարումը. 

4) նշանակում և ազատում է իր խորհրդականին, մամուլի քարտուղարին և 

օգնականին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում 

կարգապահական տույժեր. 

5) հաստատում է հաստիքացուցակը. 

6) հաստատում է ներքին կարգապահական կանոնները. 

7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և 

կարգով ստեղծում է իրեն կից խորհրդակցական մարմիններ. 

8) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կոմիտեի աշխատակազմի 

ղեկավարի` Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող 

հրամանները. 

9) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում իր տեղակալների, 

աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականները. 

10) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կոմիտեի ենթակայությանը 

հանձնված կազմակերպությունների ղեկավարների, Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, 

կարգադրությունները, ցուցումները, հանձնարարականները. 

11) լսում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների (վարչություններ, 

բաժիններ), առանձնացված ստորաբաժանումների (գործակալություններ, 

տեսչություններ), կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների 

հաշվետվությունները, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները, եթե 

օրենքով այլ բան նախատեսված չէ. 

12) սահմանում է կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

իրավասությունները. 

13) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ. 

14) տրամադրում է արձակուրդ կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարին` 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված 

կարգին համապատասխան. 

15) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

16. Կոմիտեի նախագահի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է 

կոմիտեի նախագահի տեղակալներից մեկը: 

17. Կոմիտեի նախագահի տեղակալը` 

1) գործում է կոմիտեի նախագահի կողմից պատվիրակված լիազորությունների 

ուժով և համակարգում է աշխատանքներն (գործունեությունը) իրեն հանձնարարված 

բնագավառներում. 

2) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում կոմիտեի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներին (վարչություններ, բաժիններ), 

առանձնացված ստորաբաժանումներին (տեսչություններ, գործակալություններ), 

կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված կազմակերպություններին փոխանցում է 

կոմիտեի նախագահի հանձնարարականները, ապահովում՝ կոմիտեի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների, կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված 

կազմակերպությունների կողմից կոմիտեի նախագահի հանձնարարականների 

կատարումը, իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում տալիս է 

հանձնարարականներ և դրանց կատարման նկատմամբ իրականացնում է 

հսկողություն` արդյունքների մասին տեղեկացնելով կոմիտեի նախագահին. 

3) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում ստանում է 

աշխատակազմի ղեկավարի աջակցությունը, համագործակցում է այլ մարմինների և 

կազմակերպությունների հետ. 

4) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում կոմիտեի 

նախագահին ներկայացնում է առաջարկություններ. 

5) իրականացնում է կոմիտեի նախագահի կողմից տրված ցուցումները և 

հանձնարարականները:  

 

5. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 



  

18. Կոմիտեի աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը` օրենքներով, իրավական 

այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ կոմիտեին վերապահված լիազորությունների 

լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, քաղաքացիական  

իրավահարաբերություններին կոմիտեի մասնակցության ապահովումն է: 

19. Կոմիտեի աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող 

կազմակերպություն է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ, ենթակա է հաշվառման` 

իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից: 

20. Կոմիտեի աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի, 

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, իրավական այլ ակտերի, 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և սույն կանոնադրության 

հիման վրա: 

21. Կոմիտեի աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում կարող է 

Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

22. Կոմիտեի աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով ու իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք և ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: Կոմիտեի աշխատակազմը կարող է ունենալ 

Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ 

լեզվով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

23. Կոմիտեի աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական 

գործունեություն: Կոմիտեի աշխատակազմի կատարած գործառույթների և մատուցած 

ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն պետական տուրք՝ օրենքով 

սահմանված չափով և կարգով: 

24. Կոմիտեի աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

25. Կոմիտեի աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Կոմիտեի աշխատակազմի 

պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև կոմիտեի լիազորությանը 

վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները կատարվում են 

«Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

26. Կոմիտեի աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

27. Կոմիտեի աշխատակազմի անվանումն է` «Արցախի Հանրապետության 

ջրային կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ: 

28. Կոմիտեի աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, 

ք. Ստեփանակերտ, Վ. Սարգսյանի 25ա: 

  

6. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

  

29. Կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են նրա 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ և բաժիններ) և 

առանձնացված ստորաբաժանումները (գործակալություններ, տեսչություններ): 

30. Կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է կոմիտեի նախագահը: 

31. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը` կոմիտեի նախագահի ներկայացմամբ: 

32. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն օրենքով, իսկ 

առանձին դեպքերում՝ նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված ծառայությունների մատուցման, վերահսկողական գործառույթներ և 

պատասխանատվության միջոցներ կիրառող մարմին է: 

33. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթները 

կամ դրանց մի մասը, և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից: 

34. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն իրավունք 

ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային 

ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, 

դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

 

7. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 



 

35. Կոմիտեի աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով 

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքներով 

ձեռքբերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը 

հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները), որը 

հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում:  

36. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ հետ վերցնելու կոմիտեի աշխատակազմին հանձնված գույքը: 

37. Կոմիտեի աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, իրավական այլ 

ակտերով ու իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով, իր 

գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան, 

օգտագործելու, տնօրինելու և տիրապետելու իրեն հանձնված գույքը: 

  

8. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

38. Կոմիտեի աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը և կոմիտեի նախագահը՝ օրենքով և սույն 

կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում։ 

Կոմիտեի աշխատակազմը ղեկավարում է կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարը, որին 

օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը։ 

39. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

1) հաստատում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրությունը և դրանում 

կատարում փոփոխություններ. 

2) որոշում է կոմիտեի աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը. 

3) հաստատում է կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքը. 

4) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

40. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, իրավական այլ ակտերով, 

կոմիտեի նախագահի հրամաններով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 

լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է կոմիտեի աշխատակազմի 

ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, իրավական 

այլ ակտերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար։ 

41. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով 

գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատճառված 

գույքային վնասի համար։ Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի լիազորությունների 

դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ պատճառված նյութական վնասը 

հատուցելու, պարտականությունները չկատարելու  համար։ 

42. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել հիմնադրի, 

կոմիտեի նախագահի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող 

որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգները։ 

43. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան փոխարինում է 

կոմիտեի աշխատակազմի ստորաբաժանումների ղեկավարներից մեկը՝ կոմիտեի 

նախագահի հրամանով։ 

44. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարը՝ 

1) առանց լիազորագրի իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության 

սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 

տալիս է լիազորագրեր՝ դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ 

գործողություններ իրականացնելու համար. 

2) օրենքով, իրավական այլ ակտերով հիմնադրի և սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ 

թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) 

ազատում է կոմիտեի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողներին և 



տեխնիկական սպասարկումն ապահովող աշխատողներին, նրանց նկատմամբ 

կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման ցուցումներ. 

6) կոմիտեի նախագահի հաստատմանն է ներկայացնում կոմիտեի 

աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ 

թվում՝ ապահովում է կոմիտեի աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառումը 

վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, կոմիտեի 

նախագահի հաստատմանն է ներկայացնում կոմիտեի աշխատակազմի տարեկան 

պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան ֆինան-

սական հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է ձեռնարկում 

ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման համար. 

7) կոմիտեի նախագահին ներկայացնում է առաջարկություններ կոմիտեի 

աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

8) կազմակերպում է կոմիտեի բյուջեի նախագծի նախապատրաստական 

աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը. 

9) կազմակերպում է կոմիտեում քննարկումների և խորհրդակցությունների 

անցկացումը. 

10) վերահսկում է կոմիտեի աշխատակազմի կողմից սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

11) կոմիտեի նախագահի ստորագրությանն է ներկայացնում կոմիտեի 

նախագահի հրամանները, ինչպես նաև կարգադրությունները. 

12) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության 

պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

13) կազմակերպում է կոմիտեում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

14) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ։ 

  

9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

45. Կոմիտեի աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է կոմիտեի 

աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական ծառայությունները, գործում է 

կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական ենթակայությամբ և իրականացնում 

«Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքով իր վրա դրված լիազորությունները։ 

46. Կոմիտեի աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը պատասխանատու է 

հաշվապահական հաշվառումը վարելու, կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսական, 

բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների մասին 

հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու և ներկայացնելու համար։ 

47. Կոմիտեի աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապատասխան 

մարմիններ ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, պարտադիր վճարների մասին և 

վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, հայտարարագրեր: 

48. Կոմիտեի գործունեության մասին տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի 

(վերստուգման)` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

  

10. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

 

49. Կոմիտեի աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա գործունեության 

դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 



 

 

Հավելված N 2   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի հուլիսի 20-ի  N 778–Ն  որոշման 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 

 

I. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

1. Կապիտալ շինարարության վարչություն 

2. Ֆինանսական, հաշվապահական  հաշվառման և ծրագրերի վարչություն 

3. Ոռոգման համակարգերի բաժին 

4. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բաժին 

5. Մոնիթորինգի և վերլուծությունների բաժին 

6. Քարտուղարություն 

 

II. ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

1. Ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության պետական տեսչություն 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                             Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

20 հուլիսի 2021թ.                                                              N 780-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 18-Ի N 479-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի հուլիսի 18-ի «Ջրային հարաբերությունների կարգավորման 

բնագավառում կառավարման լիազոր մարմին ճանաչելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 

20-ի N 571 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 479-Ն որոշման 1-ին 

կետի 2-րդ ենթակետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարությանը» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության ջրային կոմիտեին» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 հուլիսի 2021թ.                                                              N 787-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 766-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի նոյեմբերի 18-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական օգնության տրամադրման 

մասին» N 766-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և 

լրացումները. 

1) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածում՝ 

ա. 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Սույն կարգով սահմանվում են հոգեկան առողջության 

վերականգնման կարիք ունեցող անձանց (այսուհետ՝ հաճախորդ) պետական 

բյուջեի միջոցների հաշվին սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական 

օգնության (այսուհետ՝ օգնություն) տրամադրման հետ կապված 

հարաբերությունները:», 

բ. 1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին կետ.  

«1.1. Օգնություն ստանալու իրավունք ունեն՝  

1) պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն 

և սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող բնակչության առանձին 

(հատուկ) խմբերում ընգրկված անձինք. 

2) հաշմանդամություն և հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցող 

անձանց ընտանիքների անդամները. 

3) այլ անձինք՝ Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական 

և միգրացիայի հարցերի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) 

Սոցիալական շտապ օգնության կենտրոնի առաջարկությամբ։», 

գ. 9-րդ կետի «յուրաքանչյուր տարի» բառերը փոխարինել «տարվա 

ընթացքում» բառերով և «մինչև 30 օր տևողությամբ» բառերից հետո լրացրել «՝ 

12 ժամից ոչ ավելի» բառերը,  

դ. 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «օգնություն ստանալու 

անհրաժեշտության մասին բժշկական ցուցման (տեղեկանքի) հիման վրա՝ 

բնակության վայրը ապասարկող բժշկական կազմակերպության կողմից 

տրված» բառերը, 3-րդ ենթակետում «անձինք ներկայացնում են» բառերը 

փոխարինել «անձը՝» բառով, իսկ   4-րդ ենթակետում «անձանց ընտանիքների 

անդամները ներկայացնում են» բառերը՝  «անձի ընտանիքի անդամը՝» 

բառերով, 

ե. 10-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10.1-ին կետ.  

«10.1. Ուղեգրերը տրվում են՝  

1) սույն կարգի 1.1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված անձանց՝ 

բնակության վայրը սպասարկող բժշկական կազմակերպության կամ 

զինվորական հոսպիտալի կողմից. 

2) սույն կարգի 1.1-ին կետի 3-րդ ենթակետում նշված անձանց՝ 

նախարարության աշխատակազմի բժշկասոցիալական փորձաքննության 



գործակալության (այսուհետ՝ գործակալություն) կողմից՝ գործակալության 

անհատական վերականգնողական ծրագրերի բաժնի տված՝ օգնություն 

ստանալու անհրաժեշտության մասին բժշկական ցուցման (տեղեկանքի) 

հիման վրա։», 

զ. 14-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության (այսուհետ՝ 

նախարարություն)» բառերը փոխարինել «նախարարություն» բառով. 

2) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածում «կազմակերպության 

անվանումը» բառերը փոխարինել «սոցիալ-հոգեբանական 

վերականգնողական օգնություն տրամադրող կազմակերպությունը» բառերով, 

«պատվերի շրջանակներում» բառերը փոխարինել «բյուջեի միջոցների 

հաշվին» բառերով, իսկ «Կազմակերպության ղեկավար» բառերը՝ «Ուղեգրող 

կազմակերպության ղեկավար» բառերով. 

3) որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածում «Կազմակերպության 

անվանումը» բառերը փոխարինել «Սոցիալ-հոգեբանական 

վերականգնողական օգնություն տրամադրած կազմակերպությունը» բառերով։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 հուլիսի 2021թ.                                                              N 788-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-

ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշմամբ 

սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021  թվականի հուլիսի 21-ի  N 788–Ն  որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1  ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ  

ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 

26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար դրամով) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի  

գործառական դասակարգման  

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ- 

սյակ 

 

Առա-

ջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

      

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ   

այդ թվում`  

             

-    

 

- 

             

-    

             

-    

10       ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

                

-    - 

                

-    

                 

-    

  2     
Ծերություն 

             

-    

 

- 5 000,0  25 100,0  

    1  Ծերություն - - 5 000,0  25 100,0  

      05 Պետական աջակցություն 

«Ստեփանակերտի                          

տուն-ինտերնատ» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությանը 

              

 

 

-    

 

 

 

- 5 000,0  25 100,0  

        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի  

նախարարություն 

                

-    - 5 000,0  25 100,0  

  4     
Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 

             

-    

 

- (5 000,0) (25 100,0) 

    1   
Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 

                

-    - (5 000,0) (25 100,0) 

   09 Պետական աջակցություն 

«Երեխաների խնամքի և 

պաշտպանության N2 գիշերօթիկ 

հաստատություն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությանը - - (5 000,0) (25 100,0) 

    ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի  

նախարարություն - -  (5 000,0) (25 100,0) 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 հուլիսի 2021թ.                                                              N 790-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, 

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻՆ ԵՎ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, 

 ՉԱՓԵՐԸ  ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  

24-Ի N 776-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի 

կարգավիճակի մասին» օրենքի 63-րդ հոդվածի 13-րդ մասը և «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը` Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Սահմանել՝ 

1) երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու կամ զինվորական 

ծառայության մեջ գտնվելու սահմանային տարիքը կամ պայմանագրի 

ժամկետը լրանալու կամ առողջական վիճակի պատճառով զինվորական 

ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու կամ հաստիքների կրճատման, 

այդ թվում` ստորաբաժանման լուծարման կապակցությամբ զինվորական 

ծառայությունից արձակվելիս՝ զինծառայողներին և փրկարարական 

ծառայության ծառայողներին դրամական օգնություն տալու կարգը և 

պայմանները` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) գաղտնի` համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու կամ 

ծառայության մեջ գտնվելու սահմանային տարիքը կամ պայմանագրի 

ժամկետը լրանալու կամ առողջական վիճակի պատճառով ծառայության 

համար ոչ պիտանի ճանաչվելու կամ հաստիքների կրճատման, այդ թվում` 

ստորաբաժանման լուծարման կապակցությամբ ծառայությունից 

արձակվելիս՝ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողներին 

տրվող դրամական օգնության չափերը` համաձայն N 3 հավելվածի. 

4) երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու կամ 

ծառայության մեջ գտնվելու սահմանային տարիքը կամ պայմանագրի 

ժամկետը լրանալու կամ առողջական վիճակի պատճառով ծառայության 

համար ոչ պիտանի ճանաչվելու կամ հաստիքների կրճատման, այդ թվում` 

ստորաբաժանման լուծարման կապակցությամբ ծառայությունից 

արձակվելիս՝ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության փրկարարական ծառայողներին տրվող դրամական 

օգնության չափերը` համաձայն N 4 հավելվածի. 

5) ծառայության նոր վայր տեղափոխվելու դեպքում զինծառայողին 

(բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն 

անցնող շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի զինծառայողների) և 

փրկարարական ծառայության ծառայողին տրվող դրամական օգնության 

պայմանները, չափերը և վճարման կարգը` համաձայն N 5 հավելվածի. 

6) զինծառայողներին (բացառությամբ պարտադիր ժամկետային 

զինվորական ծառայություն անցնող շարքային և կրտսեր ենթասպայական 

կազմերի զինծառայողների) և փրկարարական ծառայության ծառայողներին 



տրվող միանվագ դրամական օգնության պայմանները և վճարման կարգը` 

համաձայն N 6 հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ` զինծառայողների (բացառությամբ պարտադիր  

ժամկետային զինվորական ծառայություն անցնող շարքային և կրտսեր 

ենթասպայական կազմերի զինծառայողների) և փրկարարական ծառայության 

ծառայողների համար N 6 հավելվածով նախատեսված միանվագ դրամական 

օգնության ընդհանուր գումարի չափը չի կարող գերազանցել Արցախի 

Հանրապետության յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով 

համապատասխան մարմնի համար նախատեսված աշխատավարձի ֆոնդի 

ընդհանուր գումարի մեկ տոկոսը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող տասներորդ օրվանից: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի 

նոյեմբերի 24-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության, ոստիկանության համակարգերում զինվորական 

ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներին և փրկարարական ծառայության 

ծառայողներին դրամական օգնություններ տալու կարգը, չափերը և 

պայմանները սահմանելու մասին» N 776-Ն որոշումը: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Հավելված N1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի հուլիսի 21-ի  N 790–Ն  որոշման 

 

 

ԵՐԿԱՐԱՄՅԱ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԸ ԿԱՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

ԺԱՄԿԵՏԸ ԼՐԱՆԱԼՈՒ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՈՉ ՊԻՏԱՆԻ ՃԱՆԱՉՎԵԼՈՒ ԿԱՄ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ 

ԿՐՃԱՏՄԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՐՁԱԿՎԵԼԻՍ՝ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ  

ԵՎ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ 

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

 

1. Զինվորական (փրկարարական) ծառայությունից արձակվելիս՝ 

զինծառայողներին (փրկարարական ծառայության ծառայողներին) դրամական 

օգնություն տրվում է՝ 

1) 3 և ավելի տարվա զինվորական (փրկարարական) ծառայության ստաժ 

ունեցողներին (բացառությամբ ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայություն 

անցնող շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի զինծառայողների)` 

ա. երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու, 

բ. ծառայության մեջ գտնվելու սահմանային տարիքը լրանալու, 

գ. պայմանագրի ժամկետը լրանալու, 

դ. հաստիքների կրճատման, այդ թվում՝ ստորաբաժանման լուծարման 

դեպքերում, 

ե. առողջական վիճակի պատճառով ծառայության համար ոչ պիտանի 

ճանաչվելու. 

2) մինչև 3 տարվա զինվորական (փրկարարական) ծառայության ստաժ 

ունեցողներին (բացառությամբ ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայություն 

անցնող շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի զինծառայողների)` 

առողջական վիճակի պատճառով ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու 

դեպքում: 

2. Ծառայությունից արձակվելիս՝ զինծառայողների և փրկարարական 

ծառայության ծառայողների համար դրամական օգնության հաշվարկելու հիմք 

հանդիսացող փաստաթղթերն են՝ 

1) ծառայությունից արձակելու (կառավարման մարմնի) անձնակազմի 

ցուցակներից հանելու մասին՝ իրավասու հրամանատարի (պետի) հրամանի 

քաղվածքը կամ պատճենը. 

2) դրամական ապահովության մասին վկայականը. 

3) սոցիալական քարտի կամ հանրային ծառայության համարանիշի պատճենը, 

իսկ դրանց բացակայության դեպքում` բնակչության պետական ռեգիստր վարողի 

կողմից տրված հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքը. 

4) նախկինում ստացած դրամական օգնության չափի (չափերի) վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը (2014 թվականի հուլիսի 1-ից հետո զինվորական ծառայության 

պայմանագրի ժամկետը լրանալու կապակցությամբ՝ օրենքով սահմանված կարգով 

զինվորական ծառայությունը շարունակելու համար նոր պայմանագիր կնքած և իր 

ցանկությամբ դրամական օգնություն ստացած զինծառայողների համար): 

3. Զինվորական ծառայության պայմանագրի ժամկետը լրանալու 

կապակցությամբ և օրենքով սահմանված կարգով զինվորական ծառայությունը 

շարունակելու համար նոր պայմանագիր կնքելու ցանկություն հայտնած շարքային 

կամ կրտսեր ենթասպայական կազմերի զինծառայողին՝ իր ցանկությամբ դրամական 

օգնություն տալու կարգը սահմանում է համապատասխան պետական լիազոր մարմնի 

ղեկավարը: 

4. Սույն կարգի 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված դեպքերում` 

1) զինվորական (փրկարարական) ծառայությունից արձակվելիս՝ հաշվարկված 

և վճարված դրամական օգնության վերաբերյալ տեղեկատվությունը գրանցվում է 



զինծառայողի (փրկարարական ծառայության ծառայողի) անձնական գործի առաջին 

օրինակում` համապատասխան պետական մարմնի ղեկավարի հրամանով 

սահմանված կարգով. 

2) զինծառայողի (փրկարարական ծառայության ծառայողի) արձակման մասին՝ 

համապատասխան պետական մարմնի ղեկավարի հրամանում ներառվում են 

արձակման պահին ծառայության ընդհանուր ստաժը, այդ թվում` պարտադիր 

զինվորական ծառայության ժամկետը, դրամական օգնության հաշվարկման իրավունք 

տվող ծառայության լրիվ ստաժը, այդ թվում՝ վերջին ծառայության ժամկետը, ինչպես 

նաև 2014 թվականի հուլիսի 1-ից հետո զինվորական ծառայությունը շարունակելու 

համար նոր պայմանագիր կնքելու դեպքում ստացած դրամական օգնության չափը: 

5. Դրամական օգնությունը հաշվարկվում է` 

1) դրամական օգնության իրավունք տվող հիմքով անընդհատ ստաժով 

զինվորական (փրկարարական) ծառայությունից արձակվող զինծառայողների 

(փրկարարական ծառայության ծառայողների) համար` արձակման օրվա դրությամբ 

դրամական օգնության իրավունք տվող զինվորական (փրկարարական) ծառայության 

լրիվ ստաժին (առանց պարտադիր զինվորական ծառայության ստաժի հաշվարկի) և 

զբաղեցրած վերջին պաշտոնի խմբին համապատասխան սահմանված դրամական 

օգնության գումարի չափով. 

2) դրամական օգնության իրավունք տվող հիմքով նախկինում զինվորական 

(փրկարարական) ծառայությունից արձակված և հետագայում օրենքով սահմանված 

կարգով կրկին զինվորական (փրկարարական) ծառայության անցած զինծառայողների 

(փրկարարական ծառայության ծառայողների) համար` արձակման օրվա դրությամբ 

զբաղեցրած վերջին պաշտոնի խմբին համապատասխան դրամական օգնության 

իրավունք տվող զինվորական (փրկարարական) ծառայության լրիվ ստաժի (առանց 

պարտադիր զինվորական ծառայության ստաժի հաշվարկի) և մինչև վերջին 

ծառայության ստաժի համար Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի հուլիսի 21-ի N790-Ն որոշման NN 2, 3 և 4 հավելվածներով նախատեսված 

դրամական օգնությունների գումարների տարբերության չափով. 

3) օրենքով սահմանված այլ հիմքերով նախկինում զինվորական 

(փրկարարական) ծառայությունից արձակված և հետագայում՝ օրենքով սահմանված 

կարգով կրկին զինվորական (փրկարարական) ծառայության անցած զինծառայողների 

(փրկարարական ծառայության ծառայողների) համար` արձակման օրվա դրությամբ 

հերթական անգամ զինվորական (փրկարարական) ծառայության մեջ գտնվելու 

ժամանակահատվածի (առանց պարտադիր զինվորական ծառայության ստաժի 

հաշվարկի) և զբաղեցրած վերջին պաշտոնի խմբին համապատասխան սահմանված 

դրամական օգնության գումարի չափով. 

4) պայմանագրի ժամկետը լրանալու կապակցությամբ և օրենքով սահմանված 

կարգով զինվորական ծառայությունը շարունակելու համար նոր պայմանագիր կնքելու 

հիման վրա՝ իր ցանկությամբ նախկինում դրամական օգնություն ստացած 

զինծառայողների համար` զինվորական ծառայությունից արձակման օրվա դրությամբ 

զբաղեցրած վերջին պաշտոնի խմբին համապատասխան դրամական օգնության 

իրավունք տվող զինվորական ծառայության լրիվ ստաժի (առանց պարտադիր 

զինվորական ծառայության ստաժի հաշվարկի) և իր ցանկությամբ դրամական 

օգնություն ստանալու օրվա դրությամբ ունեցած ստաժի համար սահմանված 

դրամական օգնությունների գումարների տարբերության չափով: 

6. Դրամական օգնության իրավունք տվող հիմքով նախկինում զինվորական 

(փրկարարական) ծառայությունից արձակված, սակայն դրամական օգնություն 

չստացած և հետագայում օրենքով սահմանված կարգով կրկին զինվորական 

(փրկարարական) ծառայության անցած զինծառայողներին (փրկարարական 

ծառայության ծառայողներին)  հերթական անգամ դրամական օգնության իրավունք 

տվող հիմքով զինվորական (փրկարարական) ծառայությունից արձակելիս նախկին 

զինվորական (փրկարարական)  ծառայության ժամանակահատվածի համար 

դրամական օգնությունը հաշվարկվում է նախկին արձակման օրվա դրությամբ 

ունեցած զինվորական (փրկարարական) ծառայության ստաժի համար տվյալ օրվա 

դրությամբ գործող օրենքով սահմանված չափերին և պայմաններին 

համապատասխան: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 



 

 
Հավելված N3  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի հուլիսի 21-ի  N 790–Ն  որոշման 

 

 

ԵՐԿԱՐԱՄՅԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՄԵՋ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԸ ԿԱՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԺԱՄԿԵՏԸ 

ԼՐԱՆԱԼՈՒ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՈՉ 

ՊԻՏԱՆԻ ՃԱՆԱՉՎԵԼՈՒ ԿԱՄ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ԿՐՃԱՏՄԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

ԱՐՁԱԿՎԵԼԻՍ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ 

ՏՐՎՈՂ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԵՐԸ  

                                                                                                                          (ՀՀ դրամ) 

հ/հ 

Պաշտոնի 
Դրամական օգնության չափերը` ըստ 

զինծառայության ստաժների 

անվանումը  

կամ խումբը 

զինվորական 

կոչում 

3-10 

տարի 

10-15 

տարի 

15-20 

տարի 

20-25 

տարի 

25 և ավելի 

տարի 

1 
ԱՀ ոստիկա-

նության պետ 

գեներալական 

կազմ 

573100 1198300 1875600 2605000 2709200 

2 

ԱՀ ոստիկա-

նության պետի 

 1-ին տեղակալ 

410735 858809 1344222 1866975 1941654 

3 

ԱՀ ոստիկա-

նության պետի 

տեղակալ 

351522 735000   1150434 1597825     1661738 

4 3 - - - - - 

5 4 - - - - - 

6 5 - - - - - 

7 39 

Գնդապետ 

- - - - - 

8 38    303738 635088 994050 1380625 1435850 

9 37 284048 593918 929610 1291125 1342770 

10 36 284048 593918 929610 1291125 1342770 

11 35 277046 579278 906696 1259300 1309672 

12 34 - - - - - 

13 33 - - - - - 

14 32 - - - - - 

15 31 

 Փոխ-

գնդապետ 

- - - - - 

16 30  274516 573988 898416  1247800 1297712 

17 29  251273 525389 822348  1142150 1187836 

18 28  251273 525389 822348  1142150 1187836 

19 27 - - - - - 

20 26  246999 516453 808362  1122725 1167634 

21 25  246999 516453 808362  1122725 1167634 

22 24 

Մայոր 

 243534 509208 797022  1106975 1151254 

23 23  235350 492096 770238  1069775 1112566 

24 22  229658 480194 751608  1043900 1085656 

25 21  229185 479205 750060  1041750 1083420 

26 20 - - - - - 

27 19 

Կապիտան 

- - - - - 

28 18 226600 473800 741600 1030000 1071200 

29 17 226600 473800 741600 1030000 1071200 

30 16 226600 473800 741600 1030000 1071200 

31 15 - - - - - 

32 14 - - - - - 

33 13 Ավագ 

լեյտենանտ 

224070 468510 733320 1018500 1059240 

34 12 224070 468510 733320 1018500 1059240 

35 11 
Լեյտենանտ 

219890 459770 719640 999500 1039480 

36 10 219890 459770 719640 999500 1039480 

37 9/5 Ավագ - - - - - 



38 9/4 ենթասպա - - - - - 

39 9/3 219890 459770 719640 999500 1039480 

40 9/2 - - - - - 

41 9/1 - - - - - 

42 8/6 

Ենթասպա 

209605 438265 685980 952750 990860 

43 8/5 - - - - - 

44 8/4 - - - - - 

45 8/3 - - - - - 

46 8/2 - - - - - 

47 8/1 - - - - - 

48 7/3 

Ավագ 

207955 434815 680580 945250 983060 

49 7/2 - - - - - 

50 7/1 - - - - - 

51 6/5 

Ավագ 

սերժանտ 

- - - - - 

52 6/4 207020 432860 677520 941000 978640 

53 6/3 - - - - - 

54 6/2 - - - - - 

55 6/1 - - - - - 

56 5/5 

Սերժանտ 

205370 429410 672120 933500 970840 

57 5/4 - - - - - 

58 5/3 - - - - - 

59 5/2 - - - - - 

60 5/1 - - - - - 

61 4/4 

Եֆրեյտոր 

- - - - - 

62 4/3 - - - - - 

63 4/2 - - - - - 

64 4/1 - - - - - 

65 3/6 

Շարքային 

192500 402500 630000 875000 910000 

66 3/5 - - - - - 

67 3/4 - - - - - 

68 3/3 - - - - - 

69 3/2 - - - - - 

70 3/1 - - - - - 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Հավելված N4  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի հուլիսի 21-ի  N 790–Ն  որոշման 

 

ԵՐԿԱՐԱՄՅԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՄԵՋ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԸ ԿԱՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԺԱՄԿԵՏԸ 

ԼՐԱՆԱԼՈՒ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՈՉ 

ՊԻՏԱՆԻ ՃԱՆԱՉՎԵԼՈՒ ԿԱՄ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ԿՐՃԱՏՄԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

ԱՐՁԱԿՎԵԼԻՍ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԵՐԸ 

(ՀՀ դրամ) 

հ/հ 

Պաշտոնի 
Դրամական օգնության չափերը` ըստ  

զինծառայության ստաժների 

անվանումը  

կամ խումբը 

զինվորական 

կոչում 

3-10 

տարի 

10-15 

տարի 

15-20 

տարի 

20-25 

տարի 

25 և 

ավելի 

տարի 

1 

ԱՀ արտակարգ իրավի-

ճակների պետական 

ծառայության տնօրեն 
 

410735 858809 1344222 1866975 1941654 

2 

ԱՀ արտակարգ իրավի-

ճակների պետական 

ծառայության տնօրենի  

1-ին տեղակալ գեներալական 

կազմ 

351522 735000 1150434 1597825 1661738 

3 

ԱՀ արտակարգ իրավի-

ճակների պետական 

ծառայության տնօրենի 

տեղակալ 

312318 653028 1022130 1419625 1476410 

4 39 Գնդապետ 268730 561890 879480 1221500 1270360 

5 38 

 

- - - - - 

6 37 - - - - - 

7 36 256300 535900 838800 1165000 1211600 

8 35 - - - - - 

9 34 - - - - - 

10 33 243980 510140 798480 1109000 1153360 

11 32 - - - - - 

12 31 Փոխգնդապետ 241450 504850 790200 1097500 1141400 

13 30 

 

232650 486450 761400 1057500 1099800 

14 29 - - - - - 

15 28 - - - - - 

16 27 - - - - - 

17 26 232650 486450 761400 1057500 1099800 

18 25 - - - - - 

19 24 Մայոր - - - - - 

20 23 

 

229185 479205 750060 1041750 1083420 

21 22 - - - - - 

22 21 229185 479205 750060 1041750 1083420 

23 20 - - - - - 

24 19 Կապիտան 226600 473800 741600 1030000 1071200 

25 18 

 

- - - - - 

26 17 - - - - - 

27 16 - - - - - 

28 15 - - - - - 

29 14 - - - - - 

30 13 
Ավագ 

լեյտենանտ 
224070 468510 733320 1018500 1059240 

31 12 
 

224070 468510 733320 1018500 1059240 

32 11 Լեյտենանտ - - - - - 



33 10 
 

- - - - - 

34 9/5 
Ավագ 

ենթասպա 
- - - - - 

35 9/4 

 

- - - - - 

36 9/3 - - - - - 

37 9/2 - - - - - 

38 9/1 - - - - - 

39 8/6 Ենթասպա 209605 438265 685980 952750 990860 

40 8/5 

 

- - - - - 

41 8/4 - - - - - 

42 8/3 - - - - - 

43 8/2 - - - - - 

44 8/1 - - - - - 

45 7/3 Ավագ 207955 434815 680580 945250 983060 

46 7/2 

 

- - - - - 

47 7/1 - - - - - 

48 6/5 
Ավագ 

սերժանտ 
- - - - - 

49 6/4 

 

- - - - - 

50 6/3 - - - - - 

51 6/2 - - - - - 

52 6/1 - - - - - 

53 5/5 Սերժանտ 207020 432860 677520 941000 978640 

54 5/4 

 

- - - - - 

55 5/3 - - - - - 

56 5/2 - - - - - 

57 5/1 - - - - - 

58 4/4 Եֆրեյտոր - - - - - 

59 4/3 

 

- - - - - 

60 4/2 - - - - - 

61 4/1 - - - - - 

62 3/6 Շարքային - - - - - 

63 3/5 

 

- - - - - 

64 3/4 - - - - - 

65 3/3 - - - - - 

66 3/2 - - - - - 

67 3/1 - - - - - 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Հավելված N5  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի հուլիսի 21-ի  N 790–Ն  որոշման 

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՎԱՅՐ ՏԵՂԱՓՈԽՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻՆ 

(ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆՈՂ 

ՇԱՐՔԱՅԻՆ ԵՎ ԿՐՏՍԵՐ ԵՆԹԱՍՊԱՅԱԿԱՆ ԿԱԶՄԵՐԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ) ԵՎ 

ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻՆ ՏՐՎՈՂ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՉԱՓԵՐԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

 

 1. Սույն կարգով սահմանվում են ծառայության նոր վայր տեղափոխվելու 

դեպքում զինծառայողին (բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինվորական 

ծառայություն անցնող շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի 

զինծառայողների) և փրկարարական ծառայության ծառայողին տրվող դրամական 

օգնության պայմանները, չափերը և վճարման կարգը: 

2. Ծառայության նոր վայր տեղափոխվելու դեպքում զինծառայողին և 

փրկարարական ծառայության ծառայողին տրվող դրամական օգնությունը 

հաշվարկվում ու վճարվում է ծառայության նոր վայրում, օրացուցային տարում մեկ 

անգամ, զինծառայողի (փրկարարական ծառայության ծառայողի) ու նրա հետ 

տեղափոխվող ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար՝ հիմք ընդունելով նախկին և 

նոր ծառայության վայրերի միջև հեռավորությունը և սույն կարգով հաստատված 

չափերը: 

3. Համապատասխան պետական մարմնի կադրերի տրամադրության տակ 

թողնված զինծառայողին (փրկարարական ծառայության ծառայողին) պաշտոնի 

նշանակելու դեպքում դրամական օգնությունը հաշվարկվում ու վճարվում է սույն 

կարգի     2-րդ կետի համաձայն` հիմք ընդունելով մինչև կադրերի տրամադրության 

տակ թողնվելը ծառայության վայրի և նոր ծառայության վայրի միջև հեռավորությունը: 

4. Ծառայության նոր վայր տեղափոխվելու դեպքում զինծառայողին 

(փրկարարական ծառայության ծառայողին) տրվող դրամական օգնության 

հաշվարկման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերն են՝ 

1) զինծառայողի (փրկարարական ծառայության ծառայողի) զեկուցագիրը` իր 

հետ նոր ծառայության վայր տեղափոխված ընտանիքի կազմի վերաբերյալ (նշելով 

ազգակցական կապը). 

2) նշանակման (տեղափոխման) վերաբերյալ հրամանը. 

3) համապատասխան պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի կողմից 

սահմանված կարգով (կառավարման մարմնի) անձնակազմի հաշվառումը վարող 

պաշտոնատար անձի կողմից տրված տեղեկանքը ծառայության վայրերի միջև 

հեռավորության և ընտանիքի կազմի մասին: 

5. Ծառայության նոր վայր տեղափոխվելու դեպքում հաշվարկվող դրամական 

օգնության չափերը սահմանվում են՝ 

1) զինծառայողի (փրկարարական ծառայության ծառայողի) համար` 

ա. նախկին և նոր ծառայության վայրերի միջև 30 կիլոմետրից մինչև 100 

կիլոմետր հեռավորության դեպքում` 25.000 դրամ, 

բ. նախկին և նոր ծառայության վայրերի միջև 100 և ավելի կիլոմետր 

հեռավորության դեպքում` 50.000 դրամ, 

2) զինծառայողի (փրկարարական ծառայության ծառայողի) հետ տեղափոխվող 

ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար` 12.000 դրամ: 

 6. Ռազմաուսումնական հաստատություններն ավարտելուց հետո 

ծառայության նշանակված զինծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին սույն 

կարգով նախատեսված դրամական օգնությունը հաշվարկվում և վճարվում է՝ հիմք 

ընդունելով նրանց մշտական բնակության և ծառայության վայրերի միջև եղած 

հեռավորությունը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 



 

 

Հավելված N6  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի հուլիսի 21-ի  N 790–Ն  որոշման 

 

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆՈՂ ՇԱՐՔԱՅԻՆ ԵՎ ԿՐՏՍԵՐ 

ԵՆԹԱՍՊԱՅԱԿԱՆ ԿԱԶՄԵՐԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ) ԵՎ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ 

 ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են  «Զինվորական ծառայության և 

զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի 63-րդ հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված 

դեպքերում զինծառայողներին (բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինվորական 

ծառայություն անցնող շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի 

զինծառայողների) և փրկարարական ծառայության ծառայողներին տարվա ընթացքում 

մեկ անգամ (միանվագ) տրվող դրամական օգնության պայմաններն ու վճարման հետ 

կապված հարաբերությունները: 

2. Դրամական օգնությունը հաշվարկվում և վճարվում է զինծառայողի 

(փրկարարական ծառայության ծառայողի)՝ իր անմիջական ղեկավարին ուղղված 

զեկուցագրի հիման վրա` համապատասխան պետական մարմնի ղեկավարի կողմից 

դրամական օգնությունների գծով հաստատված նախահաշիվների համաձայն: 

3. Զինծառայողը (փրկարարական ծառայության ծառայողը) զեկուցագրին կից 

ներկայացնում է՝ 

1) ամուսնության դեպքում` քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 

մարմնի կողմից տրված ամուսնության վկայականի պատճենը. 

2) տարերային աղետի հետևանքով զինծառայողին (փրկարարական 

ծառայության ծառայողին) սեփականության իրավունքով պատկանող գույքին վնաս 

պատճառվելու դեպքում` գույքի նկատմամբ զինծառայողի (փրկարարական 

ծառայության ծառայողի) սեփականության իրավունքի վկայականի պատճենը և 

տարերային աղետի ու դրա հետևանքով պատճառված վնասի մասին տեղեկանքը՝ 

տրված արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառում 

իրավասու մարմնի ստորաբաժանման կողմից. 

3) զինծառայողի (փրկարարական ծառայության ծառայողի) կամ նրա 

ընտանիքի անդամի երկարատև հիվանդության դեպքում` բժշկական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնող կամ առողջության առաջնային պահպանման 

ծառայություն մատուցող հաստատության կողմից տրված՝ առնվազն մեկ ամիս 

ժամկետով, անաշխատունակության մասին տեղեկանքը, իսկ ընտանիքի անդամի 

համար` նաև ազգակցական կապը հավաստող փաստաթղթի (ծննդյան կամ 

ամուսնության վկայական) պատճենը և ընտանիքի կազմի մասին (ծնողների համար 

նշելով համատեղ բնակվելու փաստը) տեղեկանքը. 

4) զինծառայողի (փրկարարական ծառայության ծառայողի) ընտանիքի անդամի 

մահվան դեպքում` մահվան վկայականի և ազգակցական կապը հավաստող 

փաստաթղթի (ծննդյան կամ ամուսնության վկայական) պատճենները, իսկ 

զինծառայողի (փրկարարական ծառայության ծառայողի) ծնողի մահվան դեպքում` 

նաև մինչև մահանալը համատեղ բնակվելու մասին տեղեկանքը՝ տրված բնակչության 

պետական ռեգիստրի կողմից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

23 հուլիսի 2021թ.                                                              N 803-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածը և «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի  

26-ի  «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշմամբ 

սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն  հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021  թվականի հուլիսի 23-ի  N 803–Ն  որոշման 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ  

ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 

26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

 ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար դրամ) 

Բ
ա
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ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի  

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առա-

ջին 

եռամ-

սյակ 

Առա-

ջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

  

  

 

  

  

  

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ   

այդ թվում` 

- 

  

- 
  

- 
  

- 
  

04 

  

 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- - - - 

 2 

 

 Գյուղատնտեսություն, 

անտառային տնտեսություն, 

ձկնորսություն և որսորդություն 

- - - - 

 

 

1  Գյուղատնտեսություն - - - - 

 

  

11 Գյուղատնտեսական 

միջոցառումների 

իրականացման ծրագրեր 

- - (170 000.0) (200 000.0) 

 

  

 ԱՀ էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

- - (170 000.0) (200 000.0) 

 

  

18 Արցախի Հանրապետությու-

նում ոռոգման նպատակով 

հողօգտագործողներին 

աջակցման ծրագիր 

- - 170 000.0 200 000.0 

 

  

 ԱՀ էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

- - 170 000.0 200 000.0 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

26 հուլիսի 2021թ.                                                              N 807-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ  26-Ի  N 145-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ 

 ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին»  օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

մասին»  օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-

ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշմամբ 

սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն   հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:           

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի հուլիսի 26-ի  N 807–Ն  որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ  

ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 

26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար ՀՀ դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի գործառա-

կան դասակարգման բաժինների, 

խմբերի և դասերի, ֆինանսավոր-

վող ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

 յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

         ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ    -   -   -   -  

          այդ թվում`   -   -   -   -  

 09       
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 -   -  

               

-     -  

  6     Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ  -   -  

                 

-     -  

    1   Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ  -   -  

                 

-    

                  

-    

      07 Դպրոցականների և ուսանողների 

ամառային հանգստի 

կազմակերպում  -   -  7 360,3  

          

7 360,3  

        ԱՀ կրթության,  գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն  -   -     7 360,3  

          

7 360,3  

      15 Դպրոցական բարձր դասարանների 

աշակերտների և ուսանողների 

կրակային պատրաստում  -   -   (7 360,3) 

        

(7 360,3) 

        ԱՀ կրթության,գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն  -   -   (7 360,3) 

        

(7 360,3) 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

26 հուլիսի 2021թ.                                                              N 810-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ  

ՊԱՀԵԼՈՒ ՎԱՅՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ  

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու 

մասին» օրենքի 4-րդ և 10-րդ հոդվածների երրորդ մասերը՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Ստեղծել Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ծառայության համակարգում  ձերբակալված անձանց պահելու վայր: 

2. Հաստատել Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ծառայության համակարգում գործող ձերբակալված անձանց պահելու վայրի 

ներքին կանոնակարգը` համաձայն հավելվածի: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի հուլիսի 26-ի N 810–Ն  որոշման 

 

 

Ն Ե Ր Ք Ի Ն   Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՀԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ 

  

 1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության 

(այսուհետ` ծառայություն) համակարգում գործող ձերբակալված անձանց պահելու 

վայրի ներքին կանոնակարգով (այսուհետ՝ կանոնակարգ) կարգավորվում են 

ձերբակալված անձանց (այսուհետ՝ ձերբակալվածներ) ձերբակալվածներին պահելու 

վայրում (այսուհետ՝ ՁՊՎ) ընդունելու հիմքերն ու կարգը, ձերբակալվածների 

նյութակենցաղային ապահովումը, ձերբակալվածների սնունդը և նրանց կողմից 

սննդից հրաժարվելու դեպքում ձեռնարկվող միջոցները, ՁՊՎ-ի արգելանքի տակ 

պահվող անձանց վարքագծի կանոնները, ՁՊՎ-ի օրվա կարգացուցակը, 

ձերբակալվածների կողմից առաջարկություններ, դիմումներ և բողոքներ 

ներկայացվելու, փաստաբանի կամ պաշտպանի և մերձավոր ազգականի հետ 

տեսակցելու, հանձնուքներ ընդունելու և հանձնելու կարգը, ձերբակալվածների 

բացօթյա զբոսանքը, ՁՊՎ-ի ներքին անվտանգության ապահովումը, ՁՊՎ-ի 

շինարարության և սարքավորման առանձնահատկությունները, ՁՊՎ-ի արտակարգ 

իրավիճակի կանոնակարգը, ՁՊՎ-ից փախուստի ժամանակ իրականացվող 

միջոցառումները, հրդեհի դեպքում իրականացվող միջոցառումները, բնական և 

տեխնածին աղետների դեպքում իրականացվող միջոցառումները, ՁՊՎ-ի կանանց և 

անչափահասներին,  առաջին կարգի հաշմանդամներին պահելու պայմանների 

առանձնահատկությունները, ՁՊՎ-ում պահվող ձերբակալվածների նյութական 

պատասխանատվությունը, քննչական գործողություններին ձերբակալվածների 

մասնակցության ապահովումը, ՁՊՎ-ում պահվող անձանց բուժսպասարկումը և 

հակահամաճարակային պայմանների ապահովումը, ձերբակալվածների՝ ՁՊՎ-ից 

ազատելու հիմքերը և կարգը: 

2. Սույն կանոնակարգի պահանջները պարտադիր են ՁՊՎ-ի անձնակազմի և 

այնտեղ պահվող ձերբակալվածների համար: 

3. Սույն կանոնակարգի խախտումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված 

պատասխանատվության: 

4. Ձերբակալվածների ՁՊՎ-ում արգելանքի տակ պահելն իրականացվում է 

օրինականության, օրենքի առջև հավասարության, մարդասիրության, անձի 

իրավունքները և ազատությունները, մարդկային արժանապատվությունը հարգելու 

սկզբունքներին համապատասխան: 

5. Սույն կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու 

պարտականությունները դրվում են ՁՊՎ-ի պետի վրա: 

 

2. ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻՆ ՁՊՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐՆ ՈՒ ԿԱՐԳԸ 

  

6. Ձերբակալվածներին ՁՊՎ ընդունելու հիմք է հանդիսանում Քրեական 

դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով կազմված ձերբակալման 

արձանագրությունը կամ ձերբակալման մասին քրեական հետապնդման մարմնի 

որոշումը: Արձանագրության մեջ նշվում են ձերբակալման հիմքերը, շարժառիթները, 

դրա կազմելու ժամը, օրը, ամիսը, տարին, վայրը և ձերբակալվածի տվյալները: Նշված 

փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն համապատասխան պաշտոնատար 

անձանց ստորագրությամբ և կնիքով: 

7. ՁՊՎ չեն ընդունվում այն անձինք, որոնց վերաբերյալ քրեական հետապնդման 

մարմնի որոշումը, ձերբակալման արձանագրությունը կամ համապատասխան այլ 

փաստաթղթեր լրացված են խախտումներով: 

8. Հանցանք կատարելու մեջ կասկածվող անձի ձերբակալման ժամկետը 

հաշվվում է  Քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով: 



9. Տարանցիկ փոխադրվող ձերբակալվածներն ընդունվում են ՁՊՎ՝ սույն 

կանոնակարգով նախատեսված փաստաթղթերի առկայության դեպքում: 

10. Ձերբակալվածները ՁՊՎ ընդունվում են շուրջօրյա: ՁՊՎ-ի հերթափոխի 

պետը ստուգում է ձերբակալվածներին ընդունելու հիմքերը, ձերբակալվածներին 

ուղղված հարցերի միջոցով պարզում է ձերբակալման արձանագրության կամ որոշման 

մեջ նշված տվյալների իսկությունը, այնուհետև համապատասխան գրանցում է 

կատարվում ՁՊՎ-ում պահվող անձանց հաշվառման գրանցամատյանում  (Ձև N 1) և 

ձերբակալվածի անհատական քարտում (Ձև N 2): 

11. ՁՊՎ վարչակազմը պարտավոր է ձերբակալված անձի` ՁՊՎ ընդունվելու 

կամ մեկ հիմնարկից մյուսը փոխադրվելու մասին անհապաղ տեղյակ 

պահել ձերբակալված անձի ընտրած անձին, եթե հնարավոր չի 

եղել ձերբակալված անձի կողմից կապի միջոցով անհապաղ տեղեկացնելու իր 

ընտրած անձին: 

12. ՁՊՎ բերված անձինք ենթարկվում են սանիտարական մշակման, վերցվում է 

մատնադրոշմը (Ձև N 3) և նրանց լուսանկարում են: 

13. Ձերբակալվածների խումբ ընդունելու դեպքում նրանց երկու ժամից ոչ ավելի 

տևողությամբ տեղավորում են անձնական խուզարկության սենյակի հատուկ խցերում 

(բոքսերում): 

14. Ձերբակալվածի մոտ մարմնական վնասվածք կամ ակնհայտ հիվանդության 

նշաններ հայտնաբերելու կամ առողջության վերաբերյալ գանգատ լինելու դեպքում 

ՁՊՎ-ի հերթափոխի պետը հրավիրում է բուժաշխատողի: Վերջինս անհապաղ 

կատարում է բուժզննություն, որին կարող է մասնակցել ձերբակալվածի ընտրած 

բժիշկը: Բժշկական զննությունն իրականացվում է ՁՊՎ-ի ծառայողի լսողության, իսկ 

մինչև բժշկի կողմից հակառակը չպահանջելը` նաև տեսողության սահմաններից 

դուրս: Բուժզննության արդյունքները գրանցվում են ձերբակալվածների բուժզննության 

կամ բուժօգնության գրանցամատյանում (Ձև N 4), անձնական գործում և դրա մասին 

իրազեկում են հիվանդին, ինչպես նաև քրեական վարույթն իրականացնող մարմնին: 

15. Յուրաքանչյուր ձերբակալվածի համար ՁՊՎ-ում կազմվում է 

ձերբակալվածի անձնական գործ (Ձև N 5), որում ներառվում են ձերբակալման և 

ազատման ամսաթվերը, անհատական քարտը, բերման ենթարկելու մասին 

արձանագրությունը, հագուստի և անձնական իրերի անվանացուցակի վերաբերյալ 

արձանագրությունը, նախկինում դատվածության մասին տեղեկանքը, խուզարկության 

արձանագրությունը, մատնադրոշմման տվյալները, հանձնուքի, տեսակցության 

դիմումները, անձնական հաշվի գումարի շարժը և ձերբակալվածին վերաբերող այլ 

փաստաթղթեր: 

16. Արգելանքի տակ պահելու նպատակով ՁՊՎ ընդունվող յուրաքանչյուր անձ 

ենթարկվում է անձնական խուզարկության: Սույն կանոնակարգով արգելված իրերի, 

առարկաների և սննդամթերքի ներթափանցումը բացառելու նպատակով ՁՊՎ 

վարչակազմի կողմից իրականացվում է ՁՊՎ ընդունվող, ինչպես նաև այնտեղ պահվող 

անձանց անձնական խուզարկություն: Անձնական խուզարկությունից առաջ ՁՊՎ-ի 

ծառայողի կողմից առաջարկվում է ինքնակամ ներկայացնել խուզարկվողի մոտ 

գտնվող իրերը և առարկաները, իսկ արգելված իրերի կամ առարկաների առկայության 

դեպքում` դրանք ինքնակամ հանձնել: Անձնական խուզարկությունը կատարվում է 

անձի պատիվն ու արժանապատվությունը չոտնահարելու սկզբունքով` պահպանելով 

սանիտարահիգիենիկ նորմերը: Արգելվում է անձնական խուզարկություն 

իրականացնել հակառակ սեռի ներկայացուցչի կողմից կամ նրա ներկայությամբ: 

17. ՁՊՎ-ում պահվող անձինք անձնական խուզարկության են ենթարկվում նաև 

ՁՊՎ-ից ազատվելիս, տարածքից իրավական ցանկացած այլ հիմքով դուրս գալիս, 

տեսակցությունից, փաստաբանի կամ պաշտպանի հետ հանդիպելուց և զբոսանքից 

առաջ ու հետո: 

18. ՁՊՎ-ի խցերը պարբերաբար խուզարկության են ենթարկվում:  

19. Ձերբակալվածի անձնական կամ խցի խուզարկության ժամանակ 

առգրավման ենթակա առարկաներ հայտնաբերվելու դեպքում կազմվում է 

ձերբակալվածի անձնական կամ խցի խուզարկության արձանագրություն (Ձև N 6): 

Արձանագրությունը ստորագրվում է խուզարկություն կատարող անձի, խուզարկվողի 

և մասնակիցների կողմից: Խուզարկվողի կողմից արձանագրությունը ստորագրելուց 

հրաժարվելու դեպքում արձանագրությունում կատարվում է համապատասխան նշում: 

Արձանագրությունը կցվում է ձերբակալվածի անձնական գործին: 

20. ՁՊՎ ընդունված ձերբակալվածների մոտ թողնվում են այն առարկաները, 

իրերը և սննդամթերքը, որոնք թույլատրվում են պահել նրանց մոտ խցերում՝ սույն 

կանոնակարգով սահմանված քանակությամբ ու տեսականիով: Առգրավված արգելված 

առարկաները, իրերը և սննդամթերքն ընդունվում են պահպանության կամ ոչնչացվում 



են ՁՊՎ-ի պետի պատճառաբանված որոշման հիման վրա, որի մասին կազմվում է 

համապատասխան արձանագրություն: Առգրավված դրամը, արժեթղթերը և 

թանկարժեք իրերն ի պահ են հանձնվում ծառայության ֆինանսատնտեսական 

վարչություն կամ պահվում են ՁՊՎ-ի պետի մոտ, իսկ անձնական իրերը՝ 

պահասենյակ: Անձնական փաստաթղթերը, նամակները, ծոցատետրերը, 

լուսանկարները, առգրավված առարկաները և իրերը, շքանշաններն ու մեդալները, 

որոնց պատկանելությունը պարզված չէ, փոխանցվում են քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմնին: 

21. Անձնական խուզարկության ժամանակ առգրավված սննդամթերքը, դրամը, 

արժեթղթերը, թանկարժեք իրերն ու առարկաները, քրեական վարույթն իրականացնող 

մարմնի թույլտվությամբ կարող են փոխանցվել ձերբակալվածի հաշվին կամ 

ուղարկվել վերջինիս ազգականներին կամ այլ լիազորված անձանց: Ոգելից 

խմիչքները, գարեջուրը, խաղաթղթերը և այլ արժեք չներկայացնող արգելված 

առարկաներն ու իրերը ոչնչացվում են, որոնց մասին կազմվում է արձանագրություն: 

22. Ձերբակալվածի անձնական խուզարկությունից, իրերի զննությունից, 

բուժզննությունից և սանիտարական մշակումից հետո ՁՊՎ-ի հերթափոխի պետը 

ձերբակալվածին տեղեկացնում է նրա իրավունքների և պարտականությունների, ՁՊՎ-

ի ներքին կանոնակարգի պահանջների և սահմանված կարգի խախտման համար 

նախատեսված պատասխանատվության, նրա նկատմամբ հսկողություն 

իրականացնելու համար առկա տեխնիկական միջոցների, ֆիզիկական ուժ, հատուկ 

միջոցներ և հրազեն գործադրելու հնարավոր դեպքերի մասին: Տեղեկացման փաստը 

հաստատվում է ստորագրությամբ ծանուցվելու վերաբերյալ տեղեկանքի    (Ձև N 7) 

վրա ձերբակալվածի ստորագրությամբ: Տեղեկանքը կցվում է նրա անձնական գործին: 

 

3.  ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

  

23. ՁՊՎ-ում գտնվելու ընթացքում ձերբակալվածներին ժամանակավոր 

անհատական օգտագործման նպատակով անվճար տրամադրվում են. 

1) մահճակալ. 

2) անկողնային պարագաներ և սպիտակեղեն. 

3) խոհանոցային սպասք (ափսե, բաժակ, գդալ` ալյումինե կամ պլաստմասսե). 

4) օճառ. 

5) հիգիենիկ թուղթ. 

6) գրենական պիտույքներ (թուղթ, գրիչ). 

7) լրագրեր. 

8) մենախուցը մաքրելու առարկաներ և կենցաղում օգտագործվող այլ 

առարկաներ` ՁՊՎ-ի ծառայողների հսկողությամբ: 

24. ՁՊՎ-ի մենախցերն ապահովվում են․ 

1) սեղանով, աթոռով. 

2) սանիտարական հանգույցով. 

3) խմելու ջրի ծորակով (բաքով). 

4) կենցաղային իրերի դարակով. 

5) ռադիոընդունիչով. 

6) աղբամանով: 

25. Անձնական հիգիենայի համար ՁՊՎ-ում պահվող անձինք ապահովվում են 

տաք ջրով և մինչև 15 րոպե տևողությամբ ցնցուղով լոգանք ընդունելու 

հնարավորությամբ։ 

26. Խցերում օդի ջերմաստիճանը +180C-ից ցածր չպետք է լինի: 

  

4. ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻ ՍՆՈՒՆԴԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՍՆՆԴԻՑ  

ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՌՆԱՐԿՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

  

27. Ձերբակալվածն ապահովվում է առողջության և ուժերի պահպանման 

համար բավարար անվճար սննդով` Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2020 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 497-Ն որոշմամբ սահմանված չափաբաժինների 

համաձայն։ Ձերբակալվածն իր միջոցներով կարող է ձեռք բերել սնունդ և առաջին 

անհրաժեշտության չարգելված առարկաներ: Սննդամթերքի և առաջին 

անհրաժեշտության առարկաներ ու իրեր ձեռք     բերելու  համար  ձերբակալվածը  

դիմում  է  ներկայացնում  ՁՊՎ-ի պետին (Ձև N 8): 

28. Ձերբակալվածի կողմից սնունդ ընդունելուց հրաժարվելու դեպքում ՁՊՎ-ի 

պետը կամ նրան փոխարինող անձը պարտավոր է պարզել դրա պատճառները, դրա 



մասին զեկուցել ծառայության տնօրենին և հայտնել քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմնին, ինչպես նաև ՁՊՎ-ի գործունեության նկատմամբ 

հսկողություն իրականացնող դատախազին։ Ձերբակալվածի` սննդից հրաժարվելու 

պատճառները պարզելուց հետո ՁՊՎ-ի պետը միջոցներ է ձեռնարկում ձերբակալվածի 

օրինական պահանջները բավարարելու համար: Սնունդն ընդունելուց հրաժարված 

ձերբակալվածը հսկողության է վերցվում բուժաշխատողի կողմից: Սնունդն 

ընդունելուց հրաժարվելու հետևանքով ձերբակալվածի կյանքին և առողջությանն 

սպառնացող անմիջական վտանգ ծագելու դեպքում, բժշկի գրավոր եզրակացությամբ և 

նրա մասնակցությամբ բժշկական բնույթի համապատասխան միջոցներ են կիրառվում: 

Սննդի ընդունումից հրաժարվելու փաստը չի կասեցնում ձերբակալվածին այլ վայրեր 

տեղափոխելը: Անհրաժեշտության դեպքում փոխադրումը կարող է իրականացվել 

բուժաշխատողի ուղեկցությամբ: 

    

5. ՁՎՊ-ՈՒՄ ԱՐԳԵԼԱՆՔԻ ՏԱԿ ՊԱՀՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ  

ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

 

29. Ձերբակալվածի վարքագծի կանոնները բխում են օրենքով սահմանված նրա 

հիմնական իրավունքներից ու պարտականություններից: 

30. Ձերբակալվածը, բացի օրենքով սահմանված իրավունքներից, իրավունք ունի 

տնօրինելու օրվա կարգացուցակով իրեն հատկացված ժամանակը: Ձերբակալվածի 

իրավունքների իրականացման ժամանակ չպետք է խախտվեն այլ անձանց 

իրավունքները և շահերը: 

31. Ձերբակալվածը պարտավոր է. 

1) պահպանել սույն կանոնակարգի պահանջները. 

2) կատարել ՁՊՎ-ի ծառայողների օրինական պահանջները. 

3) պահպանել սանիտարիայի և հիգիենայի պայմանները. 

4) պահպանել հրշեջ անվտանգության կանոնները. 

5) խնամքով վերաբերվել ՁՊՎ-ի գույքին. 

6) չկատարել ՁՊՎ-ի ծառայողների, ձերբակալվածների կամ այլ անձանց 

արժանապատվությունը նսեմացնող գործողություններ. 

7) չխոչընդոտել ՁՊՎ-ի ծառայողներին և այլ անձանց՝ իրենց ծառայողական 

պարտականությունները կատարելիս. 

8) չկատարել սեփական կամ այլ անձանց կյանքին և առողջությանն 

սպառնացող կանխամտածված գործողություններ. 

9) պահպանել օրվա սահմանված կարգացուցակը. 

10) ՁՊՎ-ի ծառայողներին դիմել «Դուք»-ով, կոչել նրանց «պարոն (տիկին)», 

այնուհետև՝ կոչումով կամ ազգանունով. 

11) ՁՊՎ-ի ծառայողի՝ մենախուց մտնելուց ոտքի ելնել և կանգնել նրա կողմից 

նշված տեղում. 

12) ունենալ կոկիկ արտաքին տեսք, վերկացից հետո հարդարել անկողինը․ 

13) հսկիչների ուղեկցությամբ շարժվելիս ձեռքերը պահել հետևում․ 

14) չաղմկել: 

32. Ձերբակալվածին արգելվում է․ 

1) իր մոտ ունենալ սույն կանոնակարգով արգելված առարկաներ, իրեր, 

սննդամթերք և օգտվել դրանցից․ 

2) այլ մենախցերում կամ զբոսաբակում գտնվող անձանց հետ 

նամակագրություն և ազդանշանային կապ հաստատել․ 

3) հակաճառել ՁՊՎ-ի ծառայողին, հրաժարվել կամ խուսափել նրա օրինական 

կարգադրությունների կատարումից․ 

4) զբոսաբակի սահմաններից դուրս նետել կամ վերցնել այդ տարածքում 

հայտնված իրեր ու առարկաներ․ 

5) կիպ մոտենալ խցի դռան դիտանցքին և փակել այն․ 

6) փչացնել օգտագործման համար տրված իրերն ու ՁՊՎ-ի գույքը, պատերի 

վրա նշումներ և գրառումներ անել․ 

7) օգտվել ինքնաշեն էլեկտրական սարքերից․ 

8) պահել կենդանիներ, ձկներ և թռչուններ․ 

9) օգտագործել ալկոհոլային խմիչք և թմրանյութեր․ 



10) զբաղվել մոլախաղերով․ 

11) իրենց մոտ պահել դրամ և թանկարժեք իրեր․ 

12) բղավել կամ այլ կերպ խախտել լռությունը. 

13) խցում կրակ վառել․ 

14) առանց ՁՊՎ-ի ծառայողների թույլտվության խցի սանհանգույցի և 

լուսավորության վերանորոգման աշխատանքներ կատարել․ 

15) խցանել սանհանգույցը․ 

16) պատերից պոկել իրավական ակտերի քաղվածքները, տեղեկատվական 

ցուցակները, նկարներ և թղթեր փակցնել. 

17) ՁՊՎ-ի տարածքում տեղաշարժվելիս դուրս գալ շարքից, ծխել, խոսել, խցերի 

մոտով անցնելիս կանգնել, առարկաներ գցել կամ փոխանցել, նայել դիտանցքներից, 

գրառումներ կատարել միջանցքի պատերին կամ աստիճանավանդակներին․ 

18) պատուհաններից իրեր դուրս նետել, կանգնել լուսամուտագոգերին, փակել 

դիտանցքները: 

6. ՁՊՎ-Ի ՕՐՎԱ ԿԱՐԳԱՑՈՒՑԱԿԸ 

 

33. ՁՊՎ-ում սահմանվում է օրվա կարգացուցակ (Ձև N 9) ՝ հաշվի առնելով 

տարվա եղանակը և այլ հանգամանքներ: Օրվա կարգացուցակը ներառում է վերկացի, 

հարդարանքի, մարմնամարզության, սննդի ընդունման, զբոսանքի, ավարտակոչի 

համար տրամադրված ժամանակը: Ձերբակալվածների համար օրվա կարգացուցակով 

նախատեսվում է ութժամյա անընդմեջ քուն: Մշակված օրվա կարգացուցակը 

հաստատվում է ՁՊՎ-ի պետի կողմից, հայտարարվում է ՁՊՎ-ի անձնակազմին և 

փակցվում խցերում: 

34. ՁՊՎ-ի աշխատանքը կազմակերպվում է շուրջօրյա, ՁՊՎ-ի պետի կողմից 

հաստատված հերթապահության գրաֆիկին համապատասխան: ՁՊՎ-ի պետի կողմից 

հաստատվում է նաև ձերբակալվածների կողմից օրվա կարգացուցակի կատարումն 

ապահովող հրամանների և ազդակոչերի համակարգ: 

 

7․ ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,  

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ 

  

35. ՁՊՎ-ի ծառայողներն ամենօրյա շրջագայության ընթացքում պարտավոր են 

ձերբակալվածներից ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր առաջարկություններ, 

դիմումներ և բողոքներ ընդունել: ՁՊՎ-ի անձնակազմին հասցեագրված 

առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները գրանցվում են ձերբակալվածներից 

վերցված առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների մատյանում (Ձև N 10) և 

զեկուցվում ՁՊՎ-ի պետին: Վերջինս միջոցներ է ձեռնարկում դրանք լուծելու համար: 

36. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին  ու 

հասարակական միավորումներին հասցեագրված առաջարկությունները, դիմումները 

և բողոքներն ուղարկվում են ՁՊՎ-ի ծառայողների, փաստաբանի կամ պաշտպանի 

կամ օրինական ներկայացուցչի միջոցով: 

37. Քրեական հետապնդման մարմնի որոշումների և գործողությունների դեմ 

ուղղված բողոքները, ինչպես նաև ՁՊՎ-ի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող 

մարմիններին հասցեագրված առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքներն 

ուղարկվում են հասցեատիրոջը մեկ օրվա ընթացքում: 

38. ՁՊՎ-ի ծառայողների որոշումների ու գործողությունների վերաբերյալ 

ներկայացված առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները չեն կասեցնում այդ 

որոշումների և գործողությունների կատարումը: 

39. Առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների պատասխաններն 

անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում, ստորագրությամբ հայտնվում են 

ձերբակալվածներին և կցվում նրանց անձնական գործերին: 

40. Առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների ուղարկման ծախսերը 

կատարվում են ուղարկողի հաշվին: Ձերբակալվածի անձնական հաշվում (Ձև N 11) 

դրամի բացակայության դեպքում, Արցախի Հանրապետության տարածքում ծախսերը 

կատարվում են ՁՊՎ-ի հաշվին: Առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների 

ընդունման ժամանակավոր դադարեցում կամ սահմանափակում չի թույլատրվում: 

41. Իրենց օրինական շահերի և իրավունքների խախտման վերաբերյալ 

դիմումներ, բողոքներ և առաջարկություններ ներկայացնող ձերբակալվածների 



նկատմամբ հետապնդումն արգելվում է: Հետապնդում իրականացնող պաշտոնատար 

անձինք կրում են օրենքով սահմանված պատասխանատվություն: 

 
8. ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԿԱՄ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԵՎ ՄԵՐՁԱՎՈՐ  

ԱԶԳԱԿԱՆԻ ՀԵՏ ՏԵՍԱԿՑԵԼԸ 

 

42. Ձերբակալվածին ՁՊՎ-ում թույլատրվում է առանձին, անարգել տեսակցվել 

իր պաշտպանությունը ստանձնելու նպատակով տեսակցության եկած փաստաբանի 

կամ իր պաշտպանի հետ՝ առանց տեսակցության թվի և տևողության 

սահմանափակման: Փաստաբանի կամ պաշտպանի հետ ձերբակալված անձի 

տեսակցության տևողությունը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով 

նախատեսված դեպքերում: Ձերբակալվածի և նրա փաստաբանի կամ պաշտպանի 

տեսակցության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ՁՊՎ-ի ծառայողների 

կողմից իրականացվում է տեսողական հսկողություն, որը թույլ է տալիս տեսնել, բայց 

չլսել նրանց: Փաստաբանի կամ պաշտպանի հետ տեսակցությունը թույլատրում է 

ՁՊՎ-ի պետը, իսկ նրա բացակայության դեպքում` ՁՊՎ-ի պետի տեղակալը` 

«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածին 

համապատասխան: 

43. Մերձավոր ազգականների հետ տեսակցություններն անցկացվում են ՁՊՎ-ի 

ծառայողների հսկողությամբ: Տեսակցության ընթացքում ձերբակալվածին առարկաներ 

փոխանցելն արգելվում է: Այդպիսի փորձ կատարելու դեպքում տեսակցությունը 

վաղաժամկետ դադարեցվում է: 

44. Ձերբակալվածի հետ միաժամանակ տեսակցել թույլատրվում է 

առավելագույնը երեք չափահաս և երեք անչափահաս անձանց, եթե քրեական 

վարույթն իրականացնող մարմինն այն չի արգելել: Ձերբակալվածը նախօրոք 

տեղեկացվում է մերձավոր ազգականի հետ (հայր, մայր, ամուսին, կին, եղբայր, քույր, 

զավակներ, որդեգրողներ, որդեգրվածներ, հարազատ և ոչ հարազատ (համամայր, 

համահայր), եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռներ, ինչպես նաև ամուսնու ծնողներ) մինչև 

մեկ ժամ տևողությամբ առնվազն մեկ տեսակցության մասին: Ձերբակալվածի հետ 

տեսակցելու համար մերձավոր ազգականը ՁՊՎ-ի պետին ներկայացնում է 

սահմանված ձևի դիմում (Ձև N 12) և անձը հաստատող փաստաթուղթ: Մերձավոր 

ազգականի հետ տեսակցության ընթացքում զրույցը պետք է ընթանա հսկիչին 

հասկանալի լեզվով: Անհրաժեշտության դեպքում հրավիրվում է թարգմանիչ: 

Տեսակցության եկած անձանց, ինչպես նաև ձերբակալվածներին բացատրվում են 

նրանց վարքագծի կանոնները տեսակցության ընթացքում: Նրանք զգուշացվում են նաև 

սույն կանոնակարգի պահանջները խախտելու դեպքում տեսակցությունը 

վաղաժամկետ դադարեցվելու մասին: Հսկիչի պահանջները չկատարելու դեպքում դրա 

մասին զեկուցվում է ՁՊՎ-ի հերթափոխի պետին: 

45. ՁՊՎ-ում տեսակցությունների համար կահավորվում են հատուկ սենյակներ: 

Տեսակցությունը կազմակերպվում է այնպես, որ բացառվի այլ ձերբակալվածների հետ 

շփումը: 

46. Ձերբակալվածին տեսակցություն թույլատրելու մասին ՁՊՎ-ի հերթափոխի 

պետը նշում է կատարում ձերբակալվածներին խցերից դուրս բերելու 

գրանցամատյանում   (Ձև N 13): 

47.Բացառությամբ օրենքով կամ սույն կանոնակարգով նախատեսված 

դեպքերի՝ արգելվում է տեսակցության նպատակով ձերբակալվածին խցից դուրս 

բերել` 

1) հերթափոխի ընդունում-հանձնում կատարելու ժամանակ. 

2) օրվա կարգացուցակով հաստատված սննդի ընդունման ժամերին. 

3) օրվա կարգացուցակով հաստատված ավարտակոչից մինչև վերկաց. 

4) սանիտարահամաճարակային միջոցառումներ անցկացնելիս. 

5) արտակարգ իրավիճակների ժամանակ: 

48. Տեսակցությունից հրաժարվելու մասին ձերբակալվածի գրավոր դիմումի 

համաձայն, տեսակցությունը կարող է փոխարինվել մեկ հեռախոսազրույցով՝ մինչև 10 

րոպե տևողությամբ, եթե քրեական վարույթն իրականացնող մարմինն այն չի արգելել: 

Հեռախոսազրույցը` ներառյալ միջքաղաքային, ձերբակալվածին տրամադրվում է ՁՊՎ-

ի պետի սահմանած ժամանակացույցով: Հեռախոսազրույցը տեղի է ունենում ՁՊՎ-ի 

ծառայողի տեսանելիության, բայց ոչ լսելիության պայմաններում: 

49. Հեռախոսային խոսակցության վճարումները գործող սակագներին 

համապատասխան կատարվում են ձերբակալվածի հաշվին: Հեռախոսակապից 

օգտվելու գործընթացը հաշվառվում է ձերբակալված անձանց տրամադրված 

հեռախոսազանգերի հաշվառման մատյանում (Ձև N 14), որտեղ նշվում 



են ձերբակալվածի անվանական տվյալները, հեռախոսակապից օգտվելու 

հաճախականությունը և տևողությունը: 

 

9. ՀԱՆՁՆՈՒՔՆԵՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ ԵՎ ՀԱՆՁՆԵԼԸ 

  

50. ՁՊՎ-ում հանձնուքներ ընդունելու համար կահավորվում է հատուկ սենյակ, 

որտեղ քաղաքացիների մուտքն ազատ է: Սենյակում դրվում են սեղան, աթոռ, հսկիչ 

կշեռք, տեսանելի վայրում փակցվում է սույն կանոնակարգով սահմանված 

հանձնուքներ ընդունելու և հանձնելու մասին կարգը, հանձնուքներով փոխանցվող 

թույլատրելի առարկաների և սննդամթերքի ցանկը: Ձերբակալվածին արգելանքի տակ 

գտնվելու ընթացքում թույլատրվում է ստանալ մինչև 20 կգ հանձնուք: Ձերբակալվածը 

սահմանված քաշի հանձնուքը կարող է ստանալ միանվագ կամ մաս-մաս: Բժշկի 

եզրակացությամբ դեղորայքի կարիք ունեցող ձերբակալվածի անունով ստացվող 

դեղորայքի քանակը չի սահմանափակվում: Այն սննդամթերքի, իրերի և առարկաների 

ցանկը, որոնք ձերբակալվածները կարող են ունենալ իրենց մոտ կամ ստանալ 

հանձնուքով՝ սահմանվում է սույն կանոնակարգով (Ձև N 15): Բացի ցանկում նշված 

առարկաներից, իրերից և սննդամթերքից` այլ առարկաներ, որոնք վտանգ են 

ներկայացնում մարդկանց կյանքի և առողջության համար և կարող են օգտագործվել 

որպես հանցագործության գործիք, ինչպես նաև խոչընդոտում են ձերբակալվածներին 

արգելանքի տակ պահելուն, ձերբակալվածին հանձնելն արգելվում է: 

51. Հանձնուք բերող  անձը  լրացնում և ստորագրում է  դիմում`  մեկ   օրինակից 

(Ձև N 16): Դիմումը, ինչպես նաև հանձնուք բերողի անձը հաստատող փաստաթուղթը 

հանձնվում են ՁՊՎ-ի ծառայողին: Հանձնուքի զննությունը կատարվում է այն բերող 

անձի ներկայությամբ, որի ընթացքում հացամթերքը կտրատվում է երկու-երեք մասի, 

հեղուկները լցվում են ՁՊՎ-ի ապրանքաամանների մեջ, պահածոները բացվում և 

լցվում են ՁՊՎ-ի ափսեների մեջ, ձկնեղենը, երշիկեղենը կտրատվում են մի քանի 

մասի, սորուն սննդամթերքը լցվում է այլ ապրանքաամանների մեջ, կոնֆետները, 

թխվածքաբլիթները և նմանօրինակ այլ սննդամթերքն ընդունվում են միայն բաց 

վիճակում, առանց փաթեթավորման: Ընդունելով հանձնուքը` ՁՊՎ-ի ծառայողն 

այցելուին վերադարձնում է անձը հաստատող փաստաթուղթը և ընդունման մասին 

նշում կատարում դիմումի վրա ու հանձնուքների հաշվառման գրանցամատյանում (Ձև 

N 17): Դիմումը, հանձնուքը ձերբակալվածի կողմից ստորագրությամբ ստանալուց 

հետո, կցվում է նրա անձնական գործին: Ձերբակալվածի կողմից հանձնուքն 

ստանալուց հրաժարվելու դեպքում դիմումի վրա համապատասխան նշում է 

կատարվում և հանձնուքը հետ է վերադարձվում բերողին, իսկ դիմումը կցվում է 

ձերբակալվածի անձնական գործին: 

52. Հանձնուքները չեն ընդունվում կամ վերադարձվում են բերողին հետևյալ 

դեպքերում` 

1) հասցեատեր ձերբակալվածի ազատ արձակման. 

2) հասցեատեր ձերբակալվածի մահվան. 

3) սահմանված նորմերին հանձնուքի քաշի անհամապատասխանության. 

4) հանձնուքը բերող անձի կողմից համապատասխան փաստաթղթեր 

չներկայացվելու. 

5) հանձնուքի ընդունման դիմումի սխալ ձևակերպման. 

6) ձերբակալվածի կողմից հանձնուքն ստանալուց հրաժարվելու: 

53. Հանձնուքները պետք է փոխանցվեն հասցեատիրոջն այն ստանալուց մեկ 

ժամից ոչ ուշ: Հանձնուքում առկա այն իրերը, առարկաները և սննդամթերքը, որոնք 

հասցեատիրոջը հանձնելու ենթակա չեն (ցանկով նախատեսված չեն և չեն կարող 

գտնվել ձերբակալվածների մոտ)՝ վերադարձվում են բերողին: 

54. Հանձնուքներն ընդունվում են ժամը 10.00-20.00-ն և ձերբակալվածներին 

հանձնվում են խցի դռան օդանցքից: 

 

10.  ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻ ԲԱՑՕԹՅԱ ԶԲՈՍԱՆՔԸ 

  

55. Ձերբակալվածների զբոսանքի տևողությունը չի կարող պակաս լինել 

օրական մեկ ժամից: Զբոսանքը կազմակերպվում է ցերեկային ժամերին՝ ըստ ՁՊՎ-ի 

պետի կողմից հաստատված օրվա կարգացուցակի: Ձերբակալվածները զբոսանքի են 

հանվում սեզոնային հագուստով: 

56. ՁՊՎ-ի հատուկ պահպանվող տարածքում զբոսանքի անցկացման համար 

սարքավորվում են հատուկ զբոսաբակեր, որոնց չափերը սահմանվում են՝ հաշվի 

առնելով ձերբակալվածներին պահելու վայրում պահվող բոլոր անձանց ցերեկային 

ժամերի ընթացքում զբոսանքով ապահովելու հնարավորությունը: 



57. ՁՊՎ-ի պետի կարգադրությամբ զբոսանքը կարող է ժամկետից շուտ 

դադարեցվել կամ դրա տևողությունը կարող է կրճատվել եղանակային 

անբարենպաստ պայմանների, արտակարգ իրավիճակների, ինչպես նաև 

իրադրության բարդացման դեպքերում (փախուստներ, ինքնասպանության դեպքեր և 

այլն): 

58. ՁՊՎ-ի զբոսաբակերը պետք է սարքավորվեն` ապահովելով 

մարմնամարզությամբ զբաղվելու հնարավորություն: 

59. Զբոսանքի տևողությունը ՁՊՎ-ի պետի կողմից կարող է երկարացվել: 

60. Զբոսանքն անցկացվում է ՁՊՎ-ի ծառայողների հսկողությամբ: Զբոսաբակը 

պետք է տեղակայվի ՁՊՎ-ի ներսում, փախուստի տեսանկյունից լինի հուսալիորեն 

ամրացված: 

 

11. ՁՊՎ-Ի ՆԵՐՔԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

 

61. Ներքին անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ՁՊՎ-ի խցերը 

լուսավորում են մթնելու պահից մինչև լուսաբաց: 

62. Ձերբակալվածների առավոտյան ստուգումն ու զուգարան դուրս բերելը 

(խցերում սանհանգույցների բացակայության դեպքում) կատարվում է հանձնող և 

ընդունող երկու վերակարգերի մասնակցությամբ, ՁՊՎ-ի ղեկավարության 

անմիջական հսկողությամբ: 

63. Առավոտյան և երեկոյան շրջայցի ընթացքում խցերում ստուգվում է 

ձերբակալվածների առկայությունը, կատարվում է խցերի խուզարկություն և իրերի 

զննություն, խցերի տեխնիկական վիճակի ստուգում, ինչպես նաև ձերբակալվածների 

առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների մասին հարցում: 

64. Ձերբակալվածների կողմից խցերի, զբոսաբակի մաքրումը, ամանեղենի 

լվացումը կատարվում է ՁՊՎ-ի հերթապահի (օգնականի) հսկողությամբ: Արգելվում է 

ձերբակալվածներին ինքնասպասարկման հետ չկապված տնտեսական այլ 

աշխատանքների ներգրավելը: 

65. ՁՊՎ-ում խցերի դռները բացվում են ՁՊՎ-ի պետի (պետի տեղակալի) և 

հերթապահի (օգնականի) մասնակցությամբ: 

66. Արգելվում է բոլոր ծառայողներին միաժամանակ ներս մտնել խցեր, ինչպես 

նաև իրենց մոտ ունենալ խցերի բանալիներ: 

67. Ձերբակալվածները խցերից դուրս են բերվում՝ 

1) արտակարգ իրավիճակների դեպքում. 

2) ՁՊՎ-ի քննչական սենյակ. 

3) տեսակցության սենյակ. 

4) զբոսաբակ. 

5) սանիտարական մշակման նպատակով. 

6) բուժաշխատողի մոտ. 

7) խցերում սանհանգույցների բացակայության դեպքում՝ զուգարան. 

8) ուղեկցող խմբին հանձնելիս կամ ՁՊՎ-ից ազատվելիս. 

9) խցերն ախտահանելիս. 

10) խցերի ամբողջական խուզարկություն կատարելու նպատակով: 

68. Խցերից դուրս բերելու և վերադառնալու յուրաքանչյուր դեպքում 

ձերբակալվածները ենթարկվում են անձնական խուզարկության: 

69. Գիշերային ժամերին (ժամը 22.00-6.00) խցերը բացվում են ծայրահեղ 

անհրաժեշտության դեպքերում, իսկ ձերբակալվածները դուրս են բերվում միայն 

արտակարգ իրավիճակների դեպքում, երբ նրանց կյանքին և առողջությանն 

անմիջական վտանգ է սպառնում, ինչպես նաև, եթե դա կապված է նրանց 

անհետաձգելի բժշկական օգնություն ցույց տալու հետ կամ անհրաժեշտ է 

ձերբակալված անձի տեսակցությունն իր պաշտպանությունը ստանձնելու նպատակով 

տեսակցության եկած փաստաբանի կամ իր պաշտպանի հետ: Գիշերային ժամերին 

խցերի բացման և ձերբակալվածների դուրսբերման ժամանակ պետք է կիրառվեն 

նախազգուշական հատուկ միջոցներ՝ բացառելու համար ՁՊՎ-ից փախուստի կամ 

ծառայողի վրա հարձակվելու հնարավորությունը: 

70. Ձերբակալվածները նախապես տեղեկացվում են զբոսաբակ, զուգարան, 

սանիտարական մշակման նպատակով խցից դուրս բերվելու մասին: Մնացած բոլոր 

դեպքերում խցից դուրս բերելու նպատակի մասին չի հայտնվում, միայն նշվում է 

ձերբակալվածի հագնվելու պահանջը և անձնական իրերը վերցնելու 

անհրաժեշտությունը: 

71. ՁՊՎ-ի պետի կողմից սահմանված երթուղու համաձայն ձերբակալվածի 

տեղաշարժը ՁՊՎ-ի ներսում կատարվում է միայն արտատարի ուղեկցությամբ: 



Ձերբակալվածները խցերից դուրս գալուց հետո շարվում են մեկ կամ երկու շարքով: 

Շարժման երթուղու ամբողջ երկարությամբ արտատարները հսկում են, որպեսզի 

ձերբակալվածները ձեռքերը պահեն հետևում, չաղմկեն, չանցնեն շարքից շարք, չծխեն, 

իրեր չգցեն և չփոխանցեն միմյանց, կանգ չառնեն, խցերի մոտով անցնելիս չմոտենան 

դռներին և դիտանցքներին, նշումներ չանեն միջանցքների և աստիճանավանդակների 

պատերին: 

72. Մեկ արտատարի կողմից մեկ ձերբակալվածի ուղեկցման դեպքում 

արտատարը պետք է գտնվի նրա հետևում` երկու քայլ հեռավորության վրա: 

Արտատարը շրջադարձի վրա ձերբակալվածին կանգնեցնում է անկյունից երկու քայլի 

վրա, համոզվելով, որ անցումն ազատ է, շարունակում է ընթացքը: Չհսկվող դռանը 

մոտենալիս արտատարը կանգնեցնում է ձերբակալվածին հինգ քայլ հեռավորության 

վրա, բացում է այն և համոզվելով, որ անցումն ազատ է, թողնում է նրան իր կողքով, 

փակում է դուռը և հետևից շարունակում ընթացքը: Ձերբակալվածներին երկու և ավելի 

արտատարով ուղեկցելիս նրանցից մեկը գնում է առջևից, մյուսները՝ հետևից: 

73. ՁՊՎ-ում անցագրային ռեժիմ իրականացնելու պարտականությունները 

կատարում է ՁՊՎ-ի հերթափոխի պետը: 

74. Զենքով մուտքը ՁՊՎ-ի տարածք արգելվում է: ՁՊՎ անարգել մուտքի և ելքի 

իրավունք ունեցող պաշտոնատար անձինք զենքը պարտավոր են հանձնել ՁՊՎ-ի 

հերթափոխի պետին: Հերթապահ մասում զենքը պահվում է մետաղյա 

պահարաններում՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

75. Առանց հատուկ թույլտվության ՁՊՎ անարգել մուտքի և ելքի իրավունք 

ունեցող անձանց շրջանակը սահմանվում է «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց 

պահելու մասին» օրենքով: 

 

12.  ՁՊՎ-Ի ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 76. ՁՊՎ-ի կառուցվածքը պետք է ապահովի արտաքին միջավայրից 

ձերբակալվածների հուսալի մեկուսացումն ու բացառի փախուստի հնարավորությունը 

լուսամուտախորշից, դռնախորշից կամ պատերի և առաստաղային ծածկերի 

քայքայման, քանդման, շենքերի առաջին հարկերի ականահատման միջոցով: 

77. ՁՊՎ-ի համալիրի մեջ մտնում են ձերբակալվածներին արգելանքի տակ 

պահելու հիմնական շենքը, զբոսաբակը և այլ շինություններ: 

78. ՁՊՎ-ի շենքը կառուցվում է քարից, երկաթբետոնից կամ այլ ամուր 

շինանյութից: Խցերի և ՁՊՎ-ի այլ շինությունների ներքին պատերը և միջնորմերը 

շարվում են 40 սմ ոչ պակաս հաստությամբ` ամբողջական քարից: Խցերի պատերը, 

առանց որևէ ելուստների և անկյունների, սվաղվում են ցայտուկների շաղախով: Խցերի 

50 սմ ոչ պակաս հաստությամբ արտաքին պատերը, ինչպես նաև խցերը 

ծառայողատնտեսական սենյակներից առանձնացվող ներքին պատերն ամրացվում են 

8-10 մմ տրամագիծ ունեցող մետաղյա ձողերից պատրաստված վանդակաճաղով: 

Խցերի հատակը պետք է լինի փայտյա՝ 30 սմ ոչ պակաս հաստությամբ բետոնե հիմքի 

վրա: Ծածկերը պետք է լինեն հավաքովի երկաթբետոնե տարրերից: 

79. Խցերի տեսանելիությունն ապահովելու նպատակով դռների կենտրոնում՝ 

հատակի մակարդակից 150 սմ բարձրության վրա տեղադրվում են միջանցքի կողմից 4 

սմ տրամագծով, դեպի մենախուց լայնացող դիտանցքներ: Դրանք պատրաստվում են 

չկոտրվող նյութից (ստալինիտ-պողպատացանց, նավային ապակի և այլն) և միջանցքի 

կողմից փակվում են ցցաձողի վրա պտտվող կափարիչով: 

80. Խցերի 6 սմ ոչ պակաս հաստությամբ և 190 x 75 սմ չափսի դռները պետք է 

կախվեն մուտքի ձախ կողմից և երկաթակապով բացվեն դեպի միջանցք: Դռան 

բացվածքի անկյունը նախատեսում է մեկ մարդու մուտք (ելք): Այդ նպատակով 

միջանցքի կողմից տեղադրվում են բացվածքը ֆիքսող սահմանափակիչներ 

(դիմադիրներ): Խցերի կողմից դռները պատվում են պողպատաթիթեղով, որի եզրերը 

ծալվում են դռան ճակատին և ամբողջ եզրագծով ամրացվում են մետաղյա 

անկյունակով: Ներքին ապակիները տեղադրվում են օրգանական 4 մմ հաստությամբ 

ապակուց: 

81. Հանձնուքները ձերբակալվածներին հանձնելու համար դռների վրա 

հատակի մակարդակից 1-1,2 մ բարձրության վրա նախատեսվում են 18 x 22 սմ 

չափսով օդանցքներ: Դրանք բացվում են դեպի միջանցք, բարձակներով պահվում են 

հորիզոնական դիրքում և փակվում են վագոնային տիպի փականներով:  Խցերի դռների 

փականները պետք է լինեն տուփաձև, վրադիր և ավտոմատ փակվեն մեկ պտույտ, իսկ 

հետո՝ բանալիով երկու պտույտ: 



82. Խցերի, ծառայողական և օժանդակ շինությունների բոլոր 

պատուհանախորշերի արտաքին կողմից տեղադրվում են մետաղյա վանդակաճաղեր 

12 մմ ոչ պակաս տրամագծով մետաղաձողերից և լայնակի շերտաձողերից: Վանդակի 

բջիջների չափերը 120 x 150 մմ են: Վանդակների ամրացման համար 120 մմ ոչ պակաս 

խորությամբ պատի շարվածքի մեջ խցվում են խարիսխներ: Պատուհանների 

ապակեկալները պատրաստվում են փեղկերով և խցերի օդափոխության համար 

տեղադրվում են օդանցքներ՝ վագոնային տիպի փականներով: Պատուհանախորշերի 

ներքևի մասը պետք է լինի հատակի մակարդակից 1,6 մ ոչ պակաս բարձրության վրա: 

Խցերի պատուհանախորշերում պատուհանագոգի փոխարեն պատրաստվում են 

կլորացված անկյուններով թեքություններ: Խցերի կողմից ապակիները պաշտպանվում 

են մետաղյա ցանցով: 

83. Խցերի բլոկը մեկուսացվում է ՁՊՎ-ի այլ շինություններից վանդակապատ 

դռնով: 

84. ՁՊՎ-ի քննչական սենյակի դուռը պետք է ձայնամեկուսացված լինի: 

Տեսակցությունների սենյակում տեղադրվում է 1 մ ոչ պակաս լայնությամբ, մեջտեղում 

20 սմ բարձրություն ունեցող միջնորմով սեղան: Ներքևից սեղանը կիսվում է հոծ 

արգելապատով, իսկ վերևից` թափանցիկ պատնեշով: Սեղանի ճակատային մասում 

տեղադրվում է ևս մեկ սեղան` ՁՊՎ-ի ծառայողի համար, ով ներկա է գտնվում 

ձերբակալվածի և նրա մերձավոր ազգականների տեսակցության ընթացքում: 

85. Ձերբակալվածի և փաստաբանի կամ պաշտպանի տեսակցության 

տեսողական հսկողությունն ապահովելու նպատակով սենյակի դռան վրա հատակից 

150 սմ բարձրությամբ չկոտրվող օրգանական ապակուց սարքավորվում է դիտանցք 

կամ սենյակում տեղակայվում է տեսախցիկ, որը թույլ է տալիս տեսնել, բայց չլսել 

ձերբակալվածի և փաստաբանի կամ պաշտպանի խոսակցությունը: 

86. Ծառայողական սենյակներում և խցերում ձերբակալվածների համար 

նախատեսված կահույքն ամրացվում է հատակին: 

87. ՁՊՎ-ի շենքի մուտքում տեղադրվում է ամրացված կառուցվածքով արտաքին 

դուռ, որը սարքավորվում է օպտիկական դիտանցքով, ինչպես նաև զանգով և 

խոսակցության սարքավորմամբ: Արտաքին դռնախորշում՝ ներսի կողմից, 

տեղադրվում է լրացուցիչ մետաղյա վանդակաճաղով դուռ: 

88. ՁՊՎ-ի բոլոր շինություններում տեղադրվում է շիկացման լամպերով 

էլեկտրալուսավորում: Էլեկտրականության անցկացումը պետք է լինի քողարկված: 

Վթարային լուսավորումն իրականացվում է մարտկոցային կուտակիչներով: 

89. ՁՊՎ-ում տեղակայվում են պահնորդական ազդանշանային համակարգեր և 

տեսախցիկներ: 

90. ՁՊՎ-ի շինությունների բոլոր հնարավոր խոցելի տեղերը պաշտպանվում են 

(պաշարվում) պահնորդական ազդանշանային ցուցիչներով: 

91. Փախուստի տեսանկյունից խոցելի տեղերի որոշումը կատարվում է 

հանձնաժողովային հետազոտման ճանապարհով: Հետազոտման ակտը հաստատում է 

ՁՊՎ-ի պետը, ով պատասխանատվություն է կրում ակտում նշված միջոցառումների 

կատարման համար: 

92. ՁՊՎ-ում նախատեսվում է ազդանշանների հետևյալ տեսակները՝ 

պահպանություն, տագնապ, կանչ: ՁՊՎ-ի խոցելի տեղերի մեկուսացումը կատարվում 

է պահնորդական ազդանշանային ցուցիչներով: 

93. Պահնորդական ազդանշանային սարքը տեղադրվում է ՁՊՎ-ի հերթափոխի 

պետի աշխատասենյակում, իսկ տագնապի ազդանշանը պետք է կրկնօրինակվի ՁՊՎ-

ի հերթապահ ծառայողի պահակետում` միջանցքի արտաքին ցուցատախտակի վրա: 

94. ՁՊՎ-ն շահագործման ընդունելու կապակցությամբ ծառայության տնօրենի 

հրամանով կազմվում է հանձնաժողով: ՁՊՎ-ի հետազոտման արդյունքում 

հանձնաժողովը կազմում է ակտ: Թերությունների բացակայության դեպքում ՁՊՎ-ն 

հանձնվում է շահագործման: 

95. Զբոսաբակերը տեղակայվում են ՁՊՎ-ին կից տարածքում՝ խցերի կողմից և 

պետք է ունենան առանձին ելք: Զբոսաբակերի պարիսպների և առանձնացնող 

միջնորմների բարձրությունը պետք է լինի 3 մ-ից ոչ պակաս: Զբոսաբակերի վերևի 

մասում տեղադրվում են 8-10 մմ տրամագծով ձողերից` 150 x 150 մմ բջիջներով 

վանդակաճաղեր և ծածկվում մետաղացանցով: Բոլոր պատերը հարթ սվաղվում են: 

96. ՁՊՎ-ի տեխնիկական բնութագիրն արտացոլվում է ՁՊՎ-ի տեխնիկական 

անձնագրում (Ձև N 18), որը պահվում է ՁՊՎ-ի պետի մոտ: 

  

13.  ՁՊՎ-ՈՒՄ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ 

  



97. ՁՊՎ-ում արտակարգ իրավիճակ հայտարարում և դադարեցնում է 

ծառայության տնօրենը` տարերային աղետների, ՁՊՎ-ի տեղակայման շրջանում 

արտակարգ իրավիճակի, ռազմական դրության, ձերբակալվածների զանգվածային 

անհնազանդության, ՁՊՎ-ի վրա հարձակման իրական վտանգի դեպքում: 

98. ՁՊՎ-ում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու բոլոր դեպքերում և 

ցանկացած իրավիճակներում ՁՊՎ-ի ծառայողների հիմնական խնդիրն է փախուստի և 

խմբակային անկարգությունների կանխումը` ձերբակալվածների կյանքի ու 

առողջության հնարավոր պահպանմամբ: 

99. ՁՊՎ-ում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու դեպքում դրա մասին 

ռադիոցանցի կամ բարձրախոսի միջոցով անհապաղ հաղորդվում է 

ձերբակալվածներին: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են հաղորդվել նաև ՁՊՎ-ում 

արտակարգ իրավիճակներում գործելու համար նախատեսված առանձին 

գործողությունների մասին: 

100. ՁՊՎ-ում արտակարգ իրավիճակում գործելու պլանով նախատեսված 

ձերբակալվածների իրավունքների սահմանափակման վերաբերյալ վերջիններիս 

հաղորդվում է պարտադիր կերպով: 

101. ՁՊՎ-ում արտակարգ իրավիճակ հայտարարվելու դեպքում կարող են 

սահմանափակվել ձերբակալվածների հետևյալ իրավունքները` 

1) ՁՊՎ-ի ծառայողների միջոցով լրացուցիչ սնունդ, առաջին անհրաժեշտության 

և այլ առարկաներ ձեռք բերելու. 

2) հանձնուքներ ստանալու. 

3) նամակագրության. 

4) զբոսանքի. 

5) տեսակցություններ ունենալու, հեռախոսակապից օգտվելու: 

102. ՁՊՎ-ում արտակարգ իրավիճակ հայտարարվելու դեպքում դադարեցվում է 

ձերբակալվածների տեղաշարժը, նրանք մնում են այնտեղ, որտեղ գտնվել են 

արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու պահին` մինչև ՁՊՎ-ի ներկայացուցչի նոր 

հրահանգը: 

103. ՁՊՎ-ի գույքը փրկելու անհրաժեշտության դեպքում փրկարարական 

աշխատանքներում կարող են ընդգրկվել ձերբակալվածներ` համապատասխան 

հսկողությամբ: 

104. Ձերբակալվածների կյանքին և առողջությանն սպառնացող անմիջական 

վտանգի դեպքում ՁՊՎ-ի պետը ձեռնարկում է իրավիճակին համապատասխան 

միջոցներ` անհապաղ տեղեկացնելով վերադասության կարգով: 

  

14.  ՁՊՎ-Ի ՓԱԽՈՒՍՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ 

 ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

  

105. Փախուստ է համարվում ձերբակալվածի համար սահմանված վայրն 

ինքնակամ լքելը` պահպանվող սահմանը ցանկացած ձևով անցնելու միջոցով: 

106. Պահպանվող սահմաններն են ՁՊՎ-ի պատերը, առաստաղը, հատակը, 

պատուհանները, մենախցերի և այլ սենյակների դռներ, ինչպես նաև զբոսաբակի և 

հսկիչ-անցագրային կետի պարիսպները: 

107. Փախուստը համարվում է կանխված, երբ դրան նախապատրաստվելը 

ժամանակին հայտնաբերվում է և ձեռնարկվում են կանխարգելիչ բնույթի միջոցներ, 

կասեցված, երբ փախուստի փորձը կարգախմբի համապատասխան 

գործողությունների արդյունքում հասցված չէ ավարտին, չեզոքացված, երբ փախչողը 

բռնված է կամ ներկայացել է մեղայականով: 

108. ՁՊՎ-ի կարգախումբը (պահակային, արտատար) ձերբակալվածների 

փախուստի փորձի կամ փախուստի ժամանակ տալիս է համապատասխան ազդականչ 

(ձայնով, տագնապի ազդանշանի հաղորդչով, հեռախոսով) և, ելնելով իրավիճակից, 

ձեռնարկում է փախուստը կասեցնելու միջոցներ, եթե այն կապված չէ այլ 

ձերբակալվածներին առանց հսկողության թողնելու հետ: Ստանալով փախուստի 

փորձի կամ փախուստի մասին տեղեկություն` ՁՊՎ-ի պետը (հերթափոխի պետը) 

դադարեցնում է ձերբակալվածների ցանկացած շարժ ու պատահածի մասին զեկուցում 

ըստ վերադասության, կազմակերպում փախուստի փորձի կասեցում կամ փախչողի 

ձերբակալում: 

109. Հայտնաբերված փախուստի դեպքում ՁՊՎ-ի պետը (հերթափոխի պետը) 

պարզում է փախչողների անձը և անհապաղ տեղեկացնում ծառայության 

ղեկավարությանը և հերթապահին: Այդ դեպքում համապատասխան միջոցներ են 

ձեռնարկվում փախչողներին հայտնաբերելու և ձերբակալելու համար: 

  



15.  ՀՐԴԵՀԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

110. ՁՊՎ-ի ծառայողները պարտավոր են իմանալ և պահպանել 

հակահրդեհային անվտանգության կանոնները, կարողանալ օգտվել հրդեհաշիջման 

միջոցներից: ՁՊՎ-ում հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը 

դրվում է ՁՊՎ-ի պետի վրա, ով պարտավոր է` 

1) անձամբ անցկացնել հրահանգավորումներ` հակահրդեհային 

անվտանգության և հրդեհաշիջման միջոցներ կիրառելու համար. 

2) իրականացնել հրդեհաշիջման միջոցների սարքինության ու պատշաճ 

պահպանության, ինչպես նաև ջրամատակարարման աղբյուրների և հակահրդեհային 

ազդանշանային միջոցների մշտական հսկողություն: 

111. Անսարք և հակահրդեհային պահանջներին չհամապատասխանող 

էլեկտրատաքացուցիչներից, տաքացնող ու լուսավորող սարքերից օգտվելը ՁՊՎ-ում 

արգելվում է: Հակահրդեհային անվտանգության կանոնների իմացությունը և 

կրակմարիչներից օգտվելու ունակությունը ներառվում է կարգախմբերի 

ծառայությունն ստուգելու ժամանակ պարզաբանման ենթակա հարցերի ցանկի մեջ: 

112. ՁՊՎ-ի կարգախմբի պահակետայինը (արտատարը, այլ ծառայող), ՁՊՎ-ի 

սենյակներում կամ տարածքում հրդեհ հայտնաբերելիս պարտավոր է անհապաղ 

ահազանգել (ձայնով, տագնապի ազդանշանի հաղորդչով, հեռախոսով), իսկ հրշեջ 

ծառայության հետ հատուկ կապի առկայության դեպքում` սեղմել հրշեջ խմբի կանչի 

կոճակը և մինչև նրա տեղ հասնելը ձեռնարկել միջոցներ` հրդեհը վերացնելու համար` 

օգտագործելով առկա հրդեհաշիջման միջոցները: 

113. ՁՊՎ-ի հերթափոխի պետը հրշեջ ծառայության հետ հատուկ կապի 

բացակայության դեպքում հեռախոսով կանչում է հրշեջ խումբ, ՁՊՎ-ի պետին 

զեկուցում իրավիճակը և առկա ուժերով ու միջոցներով կազմակերպում 

հրդեհաշիջումը, մարդկանց, փաստաթղթերի, գույքի փրկումը, տուժածներին 

բուժօգնության ցուցաբերումը, ուժեղացնում ՁՊՎ-ի անցագրային ռեժիմը` մուտքի 

իրավունք վերապահելով միայն լրացուցիչ կարգախմբերին, հրշեջներին և 

բուժաշխատողներին: Ելնելով հրդեհի ուժգնությունից` ՁՊՎ-ի պետը որոշում է 

կայացնում ձերբակալվածներին անվտանգ գոտում մեկուսացնելու մասին, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում նրանց այլ վայր տեղափոխելու միջնորդությամբ դիմում է 

ծառայության ղեկավարությանը: 

  

16. ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԱԾԻՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

  

114. Երկրաշարժի դեպքում ՁՊՎ-ի ծառայողները պարտավոր են անհապաղ 

դուրս գալ ծառայության: 

115. Հերթապահ կարգախումբը պարզում է ավերածությունների բնույթն ու 

ծավալը, տուժածների թիվը և խցերում ձերբակալվածների հետագա պահման 

հնարավորությունը, որի մասին զեկուցում է ՁՊՎ-ի պետին: Ավերածությունների 

առկայության դեպքում պահակետայինները (արտատարները) ձեռնամուխ են լինում 

փախուստները կանխելուն, ձերբակալվածներին անվտանգ գոտի տեղափոխելուն, 

տուժածներին անհետաձգելի բուժօգնություն ցուցաբերելուն, հրդեհի օջախները 

վերացնելուն, ջրամատակարարման վնասված աղբյուրները փակելուն: 

116. ՁՊՎ-ի պետը, պարզելով իրավիճակը, ձերբակալվածների հսկողությունն 

ապահովելու նպատակով տալիս է անհրաժեշտ կարգադրություններ, զեկուցում 

ծառայության ղեկավարությանը և հետագայում կատարում նրանց բոլոր ցուցումները: 

117. Ջրհեղեղի ժամանակ ՁՊՎ-ի հեղեղման սպառնալիքի դեպքում 

ձերբակալվածներին տեղափոխում են անվտանգ վայր և ուժեղացված պահակախմբի 

ուժերով իրականացնում նրանց հսկողությունը: 

118. Երկրաշարժի և ջրհեղեղի ենթարկված տարածքներից ՁՊՎ-ի 

ձերբակալվածների տարահանումն իրականացվում է պետական կառավարման այլ 

մարմինների հետ համաձայնեցված` ծառայության կողմից սահմանված 

միջոցառումների համապատասխան պլանների համաձայն: 

119. ՁՊՎ-ում կյանքի և առողջության համար վտանգավոր պայթուցիկ, 

ռադիոակտիվ այլ նյութեր հայտնաբերելու դեպքում ձերբակալվածները տեղափոխվում 

են անվտանգ գոտի: Վտանգավոր գոտին նշվում է հատուկ ցուցանակներով և 

նշանակվում է պահակակետ: 

120. Ձեռնարկված միջոցների մասին ՁՊՎ պետը զեկուցում է ծառայության 

տնօրենին: Վնասազերծողների տեղ հասնելուն պես ՁՊՎ-ի պետը (հերթապահը), 

պահակախմբի պետը (ավագը) գործում են նրանց ցուցումների համաձայն: 



 
17.  ՁՊՎ-ՈՒՄ ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻՆ,ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ 

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՊԱՀԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

121. Հղի կամ իրենց մոտ երեխա ունեցող կանայք ՁՊՎ-ում տեղավորվում են 

այնպես, որ նվազագույնի հասցվի ՁՊՎ-ում պահվող այլ անձանց հետ շփումը: Հղի կամ 

իրենց մոտ երեխա ունեցող ձերբակալված կանանց համար նախատեսված խցերում 

տեղադրվում են միահարկ մահճակալներ, երեխային տրվում է մահճակալ, իսկ խցերն 

ապահովվում են տաք ջրով: 

122. Ձերբակալված կինը ծննդաբերության ժամանակ պետք է փոխադրվի 

առողջապահական հաստատություն` ապահովվելով համապատասխան 

հսկողությամբ: Ձերբակալվածին ծննդատուն տեղափոխելու դեպքում ՁՊՎ-ի պետը 

դրա մասին տեղյակ է պահում քրեական գործի վարույթն իրականացնող մարմնին և 

ձերբակալվածի հարազատներին: 

123. Հղի կամ իրենց մոտ երեխա ունեցող կանայք սննդով և այլ պարագաներով 

ապահովվում են սահմանված չափաբաժինների համաձայն: 

124. Իրենց մոտ երեխա ունեցող ձերբակալված կանանց կողմից հիվանդության, 

ծնողական պարտականությունները բարեխղճորեն չկատարելու, երեխայի նկատմամբ 

դաժան վերաբերմունք դրսևորելու, ինչպես նաև սույն կանոնակարգի պահանջները 

պարբերաբար խախտելու դեպքում ՁՊՎ-ի պետն իրավունք ունի երեխային 

ժամանակավորապես ազգականներին կամ այլ անձանց հանձնելու, կամ մանկական 

հաստատությունում տեղավորելու, ինչպես նաև ծնողական իրավունքներից զրկելու 

մասին միջնորդություն ներկայացնել դատարան: 

125. Իրենց մոտ երեխա ունեցող ձերբակալված կանայք երեխային կարող են 

ազգականներին կամ այլ անձանց հանձնել սեփական նախաձեռնությամբ: Ընդ որում, 

ՁՊՎ-ի պետը պարտավոր է ամեն կերպ աջակցել նրանց: 

126. Երեխային ազգականներին հանձնելու համար անհրաժեշտ է 

ձերբակալվածից ճշտել, թե ով կարող է իր վրա վերցնել երեխայի խնամքը: Եթե 

ձերբակալվածն ազգականներ չունի, ապա ՁՊՎ-ի պետը ձեռնարկում է 

համապատասխան միջոցներ` երեխային ժամանակավորապես մանկական 

հաստատություն հանձնելու համար: 

127. Անչափահաս և առաջին կարգի հաշմանդամ ձերբակալվածների համար 

նախատեսված խցերում տեղադրվում են միահարկ մահճակալներ: Առաջին կարգի 

հաշմանդամները կարող են ունենալ հենակներ, ձեռնափայտեր, պրոթեզներ, 

հաշմանդամների սայլակներ (բժշկի թույլտվությամբ): 

128. ՁՊՎ-ում անչափահաս ձերբակալվածների համար նախատեսված 

զբոսանքի վայրերը պետք է հարմարեցված լինեն ֆիզիկական վարժությունների և 

սպորտով զբաղվելու համար: 

  

18.  ՁՊՎ-ՈՒՄ ՊԱՀՎՈՂ ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

129. Նյութական վնաս պատճառած ձերբակալվածին հայտնաբերելու 

նպատակով ՁՊՎ-ի պետի հանձնարարությամբ կատարվում են 

ուսումնասիրություններ: Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքներով 

նյութական վնաս պատճառած անձին հայտնաբերելու դեպքում ՁՊՎ-ի տնտեսական 

հարցերով զբաղվող համապատասխան ներկայացուցիչը կազմում է 

արձանագրություն` նյութական վնաս պատճառելու վերաբերյալ, երկու օրինակից, իսկ 

ձերբակալվածի կողմից արձանագրության մեկ օրինակ ստանալու վերաբերյալ 

ցանկություն հայտնելու դեպքում` երեք օրինակից: Արձանագրությունն ստորագրում 

են ՁՊՎ-ի համապատասխան ծառայողը, ինչպես նաև այն անձը, ով պատճառել է 

նյութական վնասը: Արձանագրությունը պետք է պարունակի ձերբակալվածի 

նյութական վնաս պատճառելու փաստն ընդունելու կամ մերժելու հանգամանքը, 

ինչպես նաև նյութական վնաս պատճառելու փաստն ընդունելու դեպքում` վերջինիս 

անձնական հաշվից կամավոր հատուցելու համաձայնությունը: Ձերբակալվածի 

կողմից արձանագրությունը չստորագրվելու դեպքում դրա մասին նշում է կատարվում 

արձանագրության մեջ: Արձանագրության մեկ օրինակը փոխանցվում է ծառայության 

ֆինանսատնտեսական վարչություն` ձերբակալվածից գումարը պահելու նպատակով, 

երկրորդ օրինակը կցվում է նրա անձնական գործին, իսկ երրորդը` հանձնվում 

ձերբակալվածին` վերջինիս ցանկությամբ: 

130. Ձերբակալվածի կողմից պատճառված նյութական վնասը կարող են 

հատուցել նրա հարազատները կամ այլ անձինք` վերջինիս համաձայնությամբ: 



131. Նյութական վնասը կամավոր հատուցելուց հրաժարվելու, ինչպես նաև 

ՁՊՎ-ից ձերբակալվածի ազատվելու դեպքում նրա կողմից չհատուցված վնասը 

գանձվում է օրենքով սահմանված կարգով: 

  
19. ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

  

132. ՁՊՎ-ի պետը պարտավոր է հետաքննություն կատարող անձի, քննիչի, 

դատախազի, դատարանի (դատավորի) կողմից ներկայացված համապատասխան 

փաստաթղթի հիման վրա ապահովել՝ 

1) հարցաքննությանը կամ այլ քննչական գործողություններին մասնակցելու 

համար ձերբակալվածի դուրսբերումը խցից, որն իրականացվում է ժամը 10.00-18.00, 

իսկ բացառիկ դեպքերում, քննությունն իրականացնող մարմնի պատճառաբանված 

միջնորդությամբ` նաև այլ ժամերին. 

2) քննչական գործողություններ, դատահոգեբուժական և այլ 

փորձաքննություններ անցկացնելու համար ՁՊՎ-ում համապատասխան 

տարածքների կամ սենյակների տրամադրումը: 

133. Ձերբակալվածի` յուրաքանչյուր դուրսբերումը խցից կատարվում է ՁՊՎ-ի 

պետի կամ ՁՊՎ-ի հերթափոխի պետի գիտությամբ: Ձերբակալվածներին խցերից 

դուրս բերելու գրանցամատյանում նշվում են ձերբակալվածի տվյալները, երբ է խցից 

դուրս բերվել և երբ վերադարձվել: 

  

20.  ՁՊՎ-ՈՒՄ ՊԱՀՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԲՈՒԺՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ 

ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

  

134. ՁՊՎ-ում պահվող ձերբակալվածներին առաջին բուժօգնությունը ցույց է 

տրվում ՁՊՎ-ի բուժաշխատողի կամ շտապօգնության մասնագիտացված ծառայության 

կողմից: 

135. ՁՊՎ-ում հակահամաճարակային հսկողությունը պայմանագրային 

հիմունքներով իրականացվում է բժշկական հաստատության կամ պետական 

հիգիենիկ և հակահամաճարակային գործողություն իրականացնող բուժկանխարգելիչ 

կազմակերպության կողմից: 

136. ՁՊՎ-ում չի թույլատրվում պահել հոգեկան, սուր վարակիչ և 

մասնագիտական բուժօգնության կարիք ունեցող ձերբակալվածների: Նշված անձինք 

ՁՊՎ-ի բուժաշխատողի կամ շտապ բուժօգնության բժշկի գրավոր եզրակացությամբ և 

դրա հիման վրա ծառայության տնօրենի որոշմամբ փոխադրվում են հատուկ 

մասնագիտացված կամ քաղաքացիական բուժհաստատություն: 

137. Ձերբակալվածի համար բժշկի կողմից նշանակված դեղորայքը պահվում է 

ՁՊՎ-ի հերթափոխի պետի մոտ և ընդունվում հիվանդների կողմից միայն նրա 

ներկայությամբ: ՁՊՎ-ում պետք է լինի բազմատեսակ դեղորայքով դեղարկղ: 

Դեղորայքի կազմը դեղարկղում որոշվում է ծառայության բժշկական հաստատության 

կողմից և համալրվում է օգտագործման չափով: 

138. Վնասվածք ստացած, ինքնասպանության փորձ կատարած (կախվելու, 

երակները կտրելու միջոցով և այլն) ձերբակալվածներին ՁՊՎ-ի ծառայողների կողմից 

ցուցաբերվում է առաջին բուժօգնություն: 

139. ՁՊՎ բերված անձինք սանիտարական մշակման ենթարկվում են 

ախտահանման սենյակում: Ոջլոտություն (պեդիկուլոզ) հայտնաբերելու դեպքում              

ՁՊՎ-ի պետը դրա մասին անհապաղ տեղեկացնում է պետական 

սանիտարահամաճարակային ծառայություն: 

140. ՁՊՎ-ում ամեն օր անցկացվում է մենախցերի և այլ սենյակների խոնավ 

մաքրում` օգտագործելով աղտահանող միջոցներ, իսկ սննդի տաքացման սենյակում՝ 

սննդի յուրաքանչյուր բաժանելուց հետո: ՁՊՎ-ի բոլոր սենյակներում և մենախցերում 

անցկացվում է հիմնական մաքրում ոչ ուշ, քան ամիսը մեկ անգամ: 

141. Ձերբակալվածներին սնունդը բաժանվում է ՁՊՎ-ի հերթապահ վերակարգի 

կողմից: Ձերբակալվածները սնունդն ընդունում են խցերում: Սպասքի լվացումը և 

մշակումն իրականացվում է լվացող ու աղտահանող միջոցների պարտադիր 

օգտագործմամբ` սննդի տաքացման համար նախատեսված սենյակում: 

142. ՁՊՎ-ի սանիտարական վիճակի նկատմամբ հսկողությունն 

իրականացվում է համապատասխան բժշկական հաստատության կողմից: 

  

21.  ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻՆ ՁՊՎ-ԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ 

 



143. Ձերբակալվածներին ՁՊՎ-ից ազատելու հիմքերն են՝ 

1) հետաքննության մարմնի, քննիչի կամ դատախազի որոշումը. 

2) ՁՊՎ-ի պետի որոշումը՝ արգելանքի տակ պահելու օրենքով սահմանված 

առավելագույն ժամկետը լրանալու կապակցությամբ ձերբակալվածին արգելանքից 

ազատելու մասին (Ձև N 19)։ 

144. Ձերբակալվածին ՁՊՎ-ից ազատում է ՁՊՎ-ի պետը՝ հետաքննության մարմնի, 

քննիչի կամ դատախազի համապատասխան որոշումն ստանալուն պես: 

145. Արգելանքի տակ պահելու օրենքով սահմանված առավելագույն ժամկետը 

լրանալուց 24 ժամ առաջ ՁՊՎ-ի պետը ծանուցագրով (Ձև N 20) իրազեկում է քրեական 

վարույթն իրականացնող մարմնին, իսկ ժամկետը լրանալու օրը համապատասխան 

որոշում չստանալու դեպքում՝ սեփական որոշմամբ ձերբակալվածին ազատում է 

արգելանքից: 

146. Արգելանքից ազատված ձերբակալվածին հանձնում են անձնական 

փաստաթղթերը, թանկարժեք իրերը, դրամը, ինչպես նաև արգելանքի տակ գտնվելու 

ժամկետի և ազատման հիմքերի մասին տեղեկանք (Ձև N 21): 

147. Արգելանքի տակ գտնվող անձանց ազատում է ՁՊՎ-ի պետը կամ նրան 

փոխարինող անձը: Ձերբակալվածներն արգելանքից ազատվելիս «Ձերբակալված և 

կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն 

ապահովվում են մինչև իրենց բնակության վայր անվճար ուղևորությամբ: 

148. Առողջական վիճակի պատճառով խնամքի կարիք ունեցող անձանց և 

անչափահասներին արգելանքից ազատելիս ՁՊՎ-ի ղեկավարությունն ազատման 

մասին նախօրոք հայտնում է նրանց մերձավոր ազգականներին կամ այլ անձանց: 

149. Ձերբակալվածի ազատման մասին որոշումն ստանալու դեպքում ՁՊՎ-ի 

անձնակազմը պարտավոր է այն անհապաղ իրականացնել և դրա մասին նշում 

կատարել ձերբակալվածների գրանցամատյանում և անհատական քարտում: 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

  

                  

 

Ձև N 2 

Ձերբակալվածի անհատական քարտը 

լրացվում է ձերբակալվածի խոսքերով 

և ստուգվում է փաստաթղթերով 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՔԱՐՏԸ 

NN 

ը/կ 

    

1. Անունը, հայրանունը, ազգանունը   

2. Եթե փոխել է ազգանունը, անունը, հայրանունը, նշել երբ, որտեղ և 

ինչ պատճառով 

  

3. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը և ծննդավայրը (գյուղը, 

քաղաքը,մարզը) 

  

4. Քաղաքացիությունը (անձնագրի բացակայության դեպքում նշել, թե 

ինչ փաստաթուղթ է վկայում քաղաքացիության մասին) 

  

5. Ազգությունը   

6. Ձերբակալվածի մշտական բնակության վայրը (հասցեն)   

7. Կրթությունը (նշել երբ և ինչ ուսումնական 

հաստատություն է ավարտել) 

  

8. Մասնագիտությունը   

9. Աշխատանքի վայրը և զբաղմունքը   

10. Պետական պարգևները 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Առնչությունը զինվորական ծառայությանը, զինվորական կամ հատուկ կոչումը 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 (դարձերեսը) 

12. Նախկինում դատվածությունը _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

13. Մերձավոր ազգականների տվյալները 

NN 

ը/կ 

Ազգակցության 

աստիճանը 

Անունը, 

հայրանունը, 

ազգանունը 

Հասցեն, 

բնակության 

վայրը 

Աշխատանքի 

վայրը և 

պաշտոնը 

1 2 3 4 5 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

_________________ 
(ձերբակալվածի ստորագրությունը) 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                               (անհատական քարտի դարձերեսի շարունակությունը) 

  

Լուսանկարի 

տեղը 

  

 

Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր ( Ը Ն Դ Գ Ծ Ե Լ ) 

ՀԱՍԱԿԸ   բարձր (171 սմ բարձր), միջին (161-170 սմ), ցածր (165 սմ կարճ)      

ՄԱԶԵՐԻ ԳՈՒՅՆԸ շիկահեր, մուգ շիկահեր, խարտյաշ, շագանակագույն, սև, ալեխառն, 

սպիտակ  

                                                                                                

 ԱՉՔԵՐԻ ԳՈՒՅՆԸ  երկնագույն, մոխրագույն, կանաչավուն, շագանակագույն, սև 

______________________________________________________________________________ 
       (լրացնել դաջվածքները, հաշմությունները, վնասվածքները, սպիները, բծերը, ճաղատությունը, 

______________________________________________________________________________ 
                     թլպատությունը,կակազությունը և այլ նշաններ) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Երբ է ձերբակալվել _____ __________________ 20    թ. 

 

Ում կողմից է ձերբակալվել  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 

Ձերբակալման հիմքը  

_______________________________________________________________________________ 
(ձերբակալման արձանագրությունը կամ որոշումը) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Քարտը լրացվել է ________________________________ 
                                                                          (ՁՊՎ-ի անվանումը) 

 

Քարտը լրացնող ծառայողի 

_______________________________________________________________________________ 
                                                (պաշտոնը, կոչումը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

_______________________________________________________________________________ 

 

                                                                              _____ __________________ 20     թ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ձև N 3 

  

Ուղարկող մարմինը     

Ազգանունը 

(օրիորդական ազգանունը) 

  

Անունը   նույնացման 

հաստատում Հայրանունը   

Սեռը   Ծննդյան 

տարեթիվը 

  

Ծննդյան վայրը     

Քաղաքացիությունը   

  

  

Մ Ա Տ Ն Ա Դ Ր Ո Շ Մ Ն Ե Ր 

  

1. Աջ բութ 2. Աջ 

ցուցամատ 

3. Աջ 

միջնամատ 

4. Աջ 

մատնեմատ 

5. Աջ ճկույթ 

          

6. Ձախ բութ 7. Ձախ 

ցուցամատ 

8. Ձախ 

միջնամատ 

9. Ձախ 

մատնեմատ 

10. Ձախ 

ճկույթ 

          

Մ Ի Ա Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Յ Ա   Մ Ա Տ Ն Ա Դ Ր Ո Շ Մ Ն Ե Ր 

Ձախ ձեռքի 4 մատների 

միաժամանակյա 

մատնադրոշմներ 

2 բութ մատներ Աջ ձեռքի 4 մատների 

միաժամանակյա 

մատնադրոշմներ 
ձախ   աջ  

  

  

  

Դրոշմակնիք   Մատնադրոշմների վերցման տարեթիվը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատճեն  Մատնադրոշմների վերցման վայրը 



 

Ձև N 4 

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն 

 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻ ԲՈՒԺԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ 

NN 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

    

  

            

                                                                                                                  Ձև N 5 

 

Ձ Ե Ր Բ Ա Կ Ա Լ Վ Ա Ծ Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Կ Ա Ն   Գ Ո Ր Ծ N ______ 

       _______________________________________________ 
(ՁՊՎ-ի անվանումը) 

 

Ազգանունը __________________________________________________________________ 

Անունը   ____________________________________________________________________ 

Հայրանունը  ________________________________________________________________ 

Ծննդյան տարեթիվը և վայրը _________________________________________________ 

Ձերբակալվել է _____  __________________ 20   թ. ժամը ________________ 

Ձերբակալման հիմքը 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Արգելանքի տակ պահելու օրենքով սահմանված առավելագույն ժամկետը լրանալուց 

հետո ինչ որոշում է կայացվել 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

_____ __________________ 20   թ.  ժամը __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾԻ ՇԱՐԺԻ ՄԱՍԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ 

NN 

ը/կ 

Մենախցից 

դուրսբերման 

նպատակը 

Օրը, ամիսը, 

տարեթիվը 

Ժամը 

(տևողու- 

թյունը) 

Հիմքը 

Արտատարի 

ստորա- 

գրությունը 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Ձերբակալվածի անձնական գործում կարվում են. 

 

1. Անհատական քարտը 

2. Տեսակցության դիմումները 

3. Հանձնուքի դիմումները 

4. Անձնական հաշվի գումարի շարժը 

5. Մատնադրոշմման տվյալները 

6. Ձերբակալվածի անձնական և ՁՊՎ-ի խցի խուզարկության 

արձանագրությունները 

7. Ձերբակալվածին վերաբերող այլ փաստաթղթեր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Հ Ս Կ Ո Ղ Ա Կ Ա Ն   Թ Ե Ր Թ Ի Կ 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

  

NN 

ը/կ 

Ստուգման 

ժամանակը 

Ստուգողի պաշտոնը, 

անունը, հայրանունը, 

ազգանունը 

Ստուգման 

արդյունքները 

(թերությունները և 

առաջարկությունները) 

Ստուգողի 

ստորա- 

գրությունը 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

          

          

          

 

Ստորագրություն 

  

Ինձ պատկանող անձնական իրերն ու դրամն ամբողջությամբ ստացա, ՁՊՎ-ի 

ծառայողների նկատմամբ բողոք չունեմ։ 

                                                                 
            ________________________________________ 

     (ստացողի ստորագրությունը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

Գործը բաղկացած է ______ թերթից: 

Անձնական գործը կազմողի պաշտոնը, կոչումը, ազգանունը և ստորագրությունը 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

_____ __________________ 20   թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ձև N 6 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ԽՑԻ ԽՈՒԶԱՐԿՈՒԹՅԱՆ 

  

_____ __________________ 20   թ. ժամը ______ 

 

____________________________________________________________________________ 
(ՁՊՎ-ի անվանումը) 

 

Ես`_________________________________________________________________________ 
(արձանագրությունը կազմողի պաշտոնը, կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

____________________________________________________________________________ 

խուզարկեցի ________________________________________________________________ 
(անձնական խուզարկության ենթարկվող ձերբակալվածի տվյալները) 

____________________________________________________________________________ 
կամ ՁՊՎ-ի խցի համարը) 

  

Արդյունքները 

  

Խուզարկության և զննության ընթացքում հայտնաբերված առարկաների, իրերի, 

փաստաթղթերի, արժեքների ցանկը և դրանց տնօրինումը     ________________ 
                                                                                                                                                                                 (նշել յուրաքանչյուր առարկան) 

___________________________________________________________________________ 

        (հանձնվել են վարույթն իրականացնող մարմնին, ոչնչացվել են, խուզարկվողի խնդրանքով) 

___________________________________________________________________________ 
(փոխանցվել են ազգականներին, հանձնվել են պահպանության) 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________ 
(արձանագրությունը կազմողի ստորագրությունը) 

Խուզարկությանը մասնակցել են` 

 

1. ____________________________ 
(պաշտոնը, կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

________________________ 
(ստորագրությունը) 

2. ____________________________ 
(պաշտոնը, կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

________________________ 
(ստորագրությունը) 

 

Արձանագրությանը ծանոթացա, համաձայն եմ 

 

________________________ 
(խուզարկվողի ստորագրությունը) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(դարձերեսը) 

 

Արձանագրությանը համաձայն չլինելու դեպքում խուզարկվողի այտարարությունները 

և առարկությունները   _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

__________________ 
(խուզարկվողի ստորագրությունը) 

 

Պահպանության ընդունված դրամի և այլ արժեքների կտրոնի պատճենը, ինչպես նաև 

խուզարկության և զննության ընթացքում հայտնաբերված, թույլատրված առարկա-

ները, իրերը, փաստաթղթերն ստացա ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(նշել որոնք են) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

_________________________________ 
(խուզարկվողի անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

_____________ 
(ստորագրությունը) 

  

 

___ ____________________ 20   թ. 

 

 

 

  

Արձանագրությունը կազմվում է 2 օրինակից, մեկ 

օրինակը կցվում է ձերբակալվածի անձնական 

գործին, մյուս օրինակը պահվում է առգրավված 

առարկաների, փաստաթղթերի և արժեքների հետ: 
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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԾԱՆՈՒՑՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Ես` ___________________________________________________________ , 
                                (ձերբակալվածի անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

ծանոթացել եմ իմ իրավունքներին, պարտականություններին, ՁՊՎ-ի ներքին 

կանոնակարգի պահանջներին և սահմանված կարգի խախտման համար 

նախատեսված պատասխանատվությանը, իմ նկատմամբ հսկողություն 

իրականացնելու համար առկա տեխնիկական միջոցների, ֆիզիկական ուժ, հատուկ 

միջոցներ և հրազեն գործադրելու հնարավոր դեպքերի մասին, որի փաստը 

հաստատում եմ ստորագրությամբ: 

  

 

__________________ 
(ձերբակալվածի ստորագրությունը) 

____ __________________ 20   թ. 
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            ___________________________________ 
(ՁՊՎ-ի անվանումը) 

 

պետ ______________________________ 
                                     (կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

Անձնական հաշվում առկա է N________մենախցի ձերբակալված 

_____________ դրամ ______________________ 
(անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

 

Հաշվապահ 

____________________________ 

 

_____ __________________ 20   թ. 

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

  

Խնդրում եմ թույլատրել ձեռք բերել սննդամթերք և առաջին անհրաժեշտության 

հետևյալ առարկաներն ու իրերը` 

 

NN 

ը/կ 

Սննդամթերքի կամ 

առարկաների և իրերի 

անվանումները 

Ինչքան է պետք 

ձեռք բերել 

Բացթողնված գումարը 

(դրամ, լումա) 

1 2 3 4 

        

        

  

       

Ընդամենը ___________________ 

  

Ձերբակալվածը լրացնում է միայն 2-րդ և 3-րդ սյունակները: 

                  

Ստացա ________________________________________ դրամի արժողությամբ 
                                                                          (գումարը` տառերով) 

սննդամթերք և առաջին անհրաժեշտության իրեր, այդ գումարը խնդրում եմ դուրս գրել 

իմ անձնական հաշվից: 

 

_____ ____________ 20   թ. ________________________________________ 
                                                                                    (ձերբակալվածի ստորագրությունը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 
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«Հաստատում եմ» 
 

___________________________ 
(ՁՊՎ-ի անվանումը)  

պետ __________________________ 

             (կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը)  

______________ 
   (ստորագրությունը)  

 

_____ _________________ 20   թ.  

 

  

Օ Ր Վ Ա   Կ Ա Ր Գ Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ 

 

1. Վերկաց 6.00 

2. Հարդարանք և սանիտարական ժամ 6.00 - 7.00 

3. Մարմնամարզություն 7.00 - 8.00 

4. Նախաճաշ 8.00 - 9.00 

5. Ընդունում և հաշվառում 9.00 - 10.00 

6. Ազատ ժամ 10.00 - 14.00 

7. Ճաշ 14.00 - 15.00 

8. Ազատ ժամ (զբոսանք) 15.00 - 20.00 

9. Ընթրիք 20.00 - 21.00 

10. Ազատ ժամ 21.00 - 22.00 

11. Ավարտակոչ 22.00 
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Մ Ա Տ Յ Ա Ն 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻՑ ՎԵՐՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, 

 ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ 

  

NN 

ը/կ 

Ա
ռ

ա
ջա

ր
կ

ո
ւթ

յո
ւն

ը
, 

դ
ի

մ
ո

ւմ
ը

, բ
ո

ղ
ո

ք
ը

 Ձ
Պ

Վ
-ի

 

ն
ե

ր
կ

ա
յա

ցո
ւց

չի
ն

 

հ
ա

ն
ձ

ն
ո

ղ
 ձ

ե
ր

բա
կ

ա
լվ

ա
ծի

 

ա
ն

ո
ւն

ը
, հ

ա
յր

ա
ն

ո
ւն

ը
, 

ա
զ

գ
ա

ն
ո

ւն
ը

 

Ձ
Պ

Վ
-ի

 ն
ե

ր
կ

ա
յա

ցո
ւց

չի
 

(ա
ռ

ա
ջա

ր
կ

ո
ւթ

յո
ւն

ը
, 

դ
ի

մ
ո

ւմ
ը

, բ
ո

ղ
ո

ք
ը

 

վ
ե

ր
ցն

ո
ղ

ի
) 

ա
զ

գ
ա

ն
ո

ւն
ը

, 

պ
ա

շտ
ո

ն
ը

 

Ա
ռ

ա
ջա

ր
կ

ո
ւթ

յո
ւն

ը
, 

դ
ի

մ
ո

ւմ
ը

, բ
ո

ղ
ո

ք
ը

 

վ
ե

ր
ցն

ե
լո

ւ 
ա

մ
ս

ա
թ

ի
վ

ը
 

Ձ
ե

ր
բա

կ
ա

լվ
ա

ծի
 

ս
տ

ո
ր

ա
գ

ր
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 

Ձ
Պ

Վ
-ի

 

ն
ե

ր
կ

ա
յա

ցո
ւց

չի
 

ս
տ

ո
ր

ա
գ

ր
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 

1 2 3 4 5 6 
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դրոշմակնիքի 

տեղը  

  

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ ______ 

 

Ձերբակալվածի անձնական գումարի շարժի նախահաշվարկ 

______________________________________________ 
(ձերբակալվածի անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

Ծննդյան տարեթիվը ____________ Անձնական գործ N __________ 

 

Ֆինանսական մարմնի պետ ________________________________________ 
                                                                                               (անունը, հայրանունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

   
_________________________ 

                                                                                                                                                                                      (ձերբակալվածի ստորագրությունը) 

 

Ձերբակալվածի ստորագրությունը հաստատում եմ 

 

___________________________________________ 
(ՁՊՎ-ի մարմնի պետը, հերթապահը, ստորագրությունը) 

 

NN 

ը/կ 

Ստացման 

աղբյուրը 

Ձերբակալվածի 

գումարի ծախսի 

սահմանաքանակը 

Ծախսը Մնացորդը 

Ստորագրությունը 

մնացորդը 

հաստատելու 

մասին 
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_____________________________ 

 (ՁՊՎ-ի անվանումը) 

  
_____________________________ 

(պետի անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

  
_____________________________ 

(դիմողի բնակության վայրը, հասցեն) 

 
    ________________________ բնակիչ 

 

_____________________________ 
(դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

_____________________________ 
(անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

 

  

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

 

Խնդրում եմ թույլատրել տեսակցել ձերբակալված ____________________________ 
                                                                                                                                                             (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

______________________________________ հետ, տեսակցությանը մասնակցելու են` 

 

1. հայրը __________________________________________________________________ 
                                                        (անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

2. մայրը ___________________________________________________________________ 

3. ամուսինը _______________________________________________________________ 

4. կինը ____________________________________________________________________ 

5. քույրը ___________________________________________________________________ 

6. եղբայրը _________________________________________________________________ 

7. զավակները ______________________________________________________________ 

8. որդեգրողները ____________________________________________________________ 

9. որդեգրվածները __________________________________________________________ 

10. համամայրը _____________________________________________________________ 

11. համահայրը _____________________________________________________________ 

12. ոչ հարազատ քույր, եղբայր _______________________________________________ 

13. տատը __________________________________________________________________ 

14. պապը __________________________________________________________________ 

15. թոռները ________________________________________________________________ 

16. ամուսնու ծնողները ______________________________________________________ 

 

Դիմող ______________ 
                   (ստորագրությունը) 

____________________ 
 (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

_____ __________________ 20   թ. 
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Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻՆ ԽՑԵՐԻՑ ԴՈՒՐՍ ԲԵՐԵԼՈՒ 

 

NN 

ը/կ 

Ձերբակալվածի 

անունը, 

ազգանունը, 

հայրանունը 

Դուրսբերման 

նպատակը 

Դուրսբերման 

հիմքը 

Դուրսբերման 

ամսաթիվը և 

տևողությունը 

Դուրս 

բերողի 

անունը, 

ազգանունը, 

հայրանունը 

Ստորա-

գրությունը 

1 2 3 4 5 6 7 
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Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն     N_____ 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՀԵՌԱԽՈՍԱԶԱՆԳԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հ/հ  

ձերբակալված 

անձի անուն, 

ազգանուն, 

հայրանուն 

հեռախոսազանգի 

տրամադրման 

ամսաթիվը, ժամը, 

տևողությունը 

(հեռախոսազանգից 

հրաժարվելու 

պատճառը) 

ձերբակալվածի 

ստորագրությունը 

ՁՊՎ ծառայողի 

անուն, 

ազգանուն, 

ստորագրություն 
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Ց Ա Ն Կ 

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ, ԻՐԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՔ ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ 

ԵՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ԻՐԵՆՑ ՄՈՏ ԿԱՄ ՍՏԱՆԱԼ ՀԱՆՁՆՈՒՔՈՎ 

 

1) սննդամթերք` ներառյալ մսեղեն, ձկնեղեն, երշիկեղեն, շաքար, թեյ, ճարպ, 

պաքսիմատ, խնձոր, սխտոր, սոխ, հաց, հացամթերք, մեղր, կարտոֆիլ, հյութեր, 

կոնֆետներ, թխվածքաբլիթներ, բացի տաքացման անհրաժեշտություն ունեցողներից, 

շուտ փչացող կամ պիտանելիության ժամկետը լրացածներից, խմորիչներից, ոգելից 

խմիչքներից և գարեջրից. 

2) ծխախոտ, լուցկի. 

3) սեզոնային հագուստի մեկ լրակազմ` առանց գոտիների, տաբատակալների և 

փողկապի, գլխարկ, կոշիկ՝ առանց կոշկաքուղերի. 

4) սպորտային համազգեստի մեկ լրակազմ կամ տնային խալաթ. 

5) ներքնաշորեր (2 լրակազմից ոչ ավելի), գուլպա, զուգագուլպա (2 զույգից ոչ 

ավելի) . 

6) ձեռնոցներ (մեկ զույգ) . 

7) թաշկինակներ. 

8) հողաթափեր. 

9) անձնական հիգիենայի պարագաներ (տնտեսական և ձեռքի օճառ, հեղուկ օճառ, 

քսուքներ, ատամի խոզանակ, ատամի մածուկ, պլաստմասսայից օճառամաններ, 

սանր, սափրվելու պարագաներ) . 

10) օպտիկական ակնոցներ. 

11) գլխաշոր, բրդյա գուլպաներ, կրծկալներ, թանզիֆ, վազելին, բամբակ, կանացի 

միջադիրներ, դիմահարդարման պարագաներ (կանանց համար) . 

12) հենակներ, ձեռնափայտեր (փայտյա) պրոթեզներ (բժշկի թույլտվությամբ) . 

13) ճիլոպ կամ սպունգ. 

14) գրիչ, մատիտ. 

15) գրելու թուղթ, տետրեր, փոստային ծրարներ, բացիկներ, նամականիշներ. 

16 ) հիգիենիկ թուղթ. 

17) անկողնային սպիտակեղենի մեկ լրակազմ (2 սավան և բարձի երես), սրբիչ. 

18) գրականություն (ուսուցանող, կրոնական, պարբերական հրատարակչություն) 

5 անվանումից ոչ ավելի. 

19) օրվա մամուլ. 

20) լուսանկարներ (2-ից ոչ ավելի) . 

21) ՁՊՎ-ի բժշկի կողմից նշանակված դեղորայք: 

Բացի թվարկվածից` ձերբակալվածներին թույլատրվում է իրենց մոտ ունենալ և 

պահել քրեական վարույթին կամ իրենց օրինական իրավունքներին վերաբերող 

փաստաթղթեր և գրություններ, ինչպես նաև պահպանության հանձնված դրամի, 

արժեքների, փաստաթղթերի և այլ առարկաների կտրոններ: 

Ձերբակալվածները սափրման պարագաներից օգտվում են ՁՊՎ-ի ծառայողի 

հսկողությամբ: 
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                                                                                                 ԱՀ ԱԱԾ ՁՊՎ ՊԵՏ 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

  
__________________________________ 

(ՁՊՎ-ի պետի անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

  
        __________________________________ 

(դիմողի հասցեն) 

                                                                             ___________________________ բնակիչ 

 

            __________________________________ 

                    (դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

            __________________________________ 
              (անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրված) 

 

__________________________________ 
(առնչությունը ձերբակալվածի հետ) 

 

  

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

  

Խնդրում եմ ընդունեք հանձնուք ձերբակալված _________________________ համար 

                                                                                           (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

Հանձնուքի պարունակությունը 

 

NN 

ը/կ 

Սննդամթերքի կամ 

իրերի անվանումները 
Քաշը Քանակը Ծանոթագրություն 

1 2 3 4 5 

          

  

  

  

 

Ընդունեց ______________________________________________________________ 
                                                         (ծառայողի պաշտոնը, կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

Հանձնուքն ստացա ______________________________________________________ 
                                             (ձերբակալվածի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

     

_____ __________________ 20   թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Դիմող  ___________________ 
(ստորագրությունը) 
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Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն 

 ՀԱՆՁՆՈՒՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

 

N

N 

ը/կ 

Ձերբա-

կալվածի 

անունը, 

հայրանունը, 

ազգանունը 

Հանձնուքը 

բերողի 

անունը, 

հայրանունը, 

ազգանունը 

Հանձնուքը 

բերողի 

անձնագրի 

սերիան, 

համարը, 

երբ և ում 

կողմից է 

տրված 

Հանձ-

նուքի 

քաշը 

Հանձնուքն 

ստանալու 

ամսաթիվը 

Հանձնուքն 

ընդունողի 

պաշտոնը, 

կոչումը, 

անունը, 

հայրանունը, 

ազգանունը 

Հերթա-

պահի 

ստորա-

գրու-

թյունը 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Ձ Պ Վ - Ի   Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 

 

______________________________________________ 
(ՁՊՎ-ի անվանումը) 

 

1. Կառուցման տարեթիվը ___________,  տիպային նախագիծը _____________________ 

2. Մենախցերի քանակը _________, տեղերի սահմանաքանակը _________, քննչական 

սենյակների քանակը ___________, տեսակցության սենյակների քանակը ___________, 

զբոսաբակի տարածքը (մ2)_________ սանթողարկարանների առկայությունը _________, 

սննդի տաքացման սենյակների քանակը _____________, պահեստների ___________, 

խուզարկության և զննության սենյակների ____________, ծառայողական սենյակների 

առկայությունը ___________ 

3. Ջեռուցումը ________________________________________________________________ 

4. Հակահրդեհային միջոցների առկայությունը ___________________________________ 

5. Դռների և պատուհանների կառուցվածքը ______________________________________ 

6. Պահնորդաազդանշանային համակարգի և տեսախցիկների սարքավորման տեսակը 

և առկայությունը ______________________________________________________________ 

7. Կապի տեսակը ______________________________________________________________ 

8. Տեղեկություններ վերակառուցման, կապիտալ կամ ընթացիկ վերանորոգման 

աշխատանքների մասին 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ ____ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ՁՊՎ-ի սխեմատիկ պլան 

  

  

  

 

 Կազմվում է ՁՊՎ-ի մասշտաբով, առանձնասենյակների և մենախցերի 

համարներով: 

 

 



 

 

(դարձերեսը) 

 

NN 

ը/կ 

Ստուգողների դիտողությունները և 

առաջարկությունները 

Նշումներ հայտնաբերված 

թերությունների վերաբերյալ 
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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾԻՆ ԱՐԳԵԼԱՆՔԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

_____ __________________ 20   թ. ժամը ______ 

  

Ես ______________________________________________________________ , վերանայելով 
                                                  (ՁՊՎ-ի անվանումը, պետի կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

ձերբակալված _______________________________ արգելանքի տակ պահելու ժամկետը՝ 
                                                                 (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց Ի 

 

Ձերբակալված _________________________________________________________________ 
                                                                     (անունը, հայրանունը, ազգանունը, ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության մարմնի անվանումը) 

____________________________________________________________________ պահվում է 
                                                    (ձերբակալման հիմքը, որոշումը կամ արձանագրությունը) 

____ ___________ 20   թ. ժամը _______, որի` ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

արգելանքի տակ պահելու առավելագույն ժամկետը լրացել է ____ _____ 20    թ. ժամը 

_____, ինչի մասին _____ _______ 20   թ. N_____ ծանուցագրով իրազեկվել է վարույթն 

իրականացնող մարմնին, սակայն մինչ օրս որոշում չի ներկայացվել: Առաջնորդվելով 

Քրեական դատավարության օրենսգրքի 143-րդ հոդվածովի 2-րդ մասով` 

  

Ո Ր Ո Շ Ե Ց Ի 

Ազատել ___________________________________________ ձերբակալվածներին պահելու  

վայրից ձերբակալված _________________________________________________________ 
(անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

արգելանքի տակ պահելու ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված առավելագույն ժամկետը 

լրանալու կապակցությամբ: 

  

___ _________________________ 20   թ. ժամը __________ 

_____________________________ 
(ազատվողի անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

_______________ 
(ստորագրությունը) 

_________________________________ 
(ՁՊՎ-ի անվանումը)  

_________________________________ 
(պետի կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

_______________ 
(ստորագրությունը) 
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 դրոշմակնիքի տեղը 
 

  

________________________________ 
(ում)  

________________________________ 
(քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի անվանումը,  

________________________________ 
պետի կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը)  

________________________________ 
 

 

Ծ Ա Ն ՈՒ Ց Ա Գ Ի Ր N ______ 

 

Սույնով տեղեկացնում եմ Ձեզ, որ համաձայն_____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(ձերբակալման հիմքը, որոշումը կամ արձանագրությունը) 

__________________________________________                     _____ _______________ 20    թ. 
                                 (ՁՊՎ-ի անվանումը) 

ժամը ____ -ից արգելանքի տակ պահվում է ______________________________________, 
                                                                                                                                                 (ձերբակալվածի անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

որին արգելանքի տակ պահելու ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված առավելագույն 

ժամկետը լրանում է _____ _______________ 20 թ. ժամը _______-ին: Ձեր կողմից 

համապատասխան որոշում չներկայացվելու դեպքում ԱՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով ձերբակալվածը կազատվի արգելանքից: 

  

__________________________ 
 

 

____________________________ 
(պետի կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

_______________ 
(ստորագրությունը) 

 

_____ __________________ 20   թ.  
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դրոշմակնիքի տեղը 
 

  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

 

Տրվում է _______________________________________________________________________ 
                                                                                          (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

այն մասին, որ ____ ____________ 20    թ-ից մինչև ____ ______________ 20   թ-ը գտնվել է 

______________________________________________________________________________ 
                                                            (ՁՊՎ-ի անվանումը) 

Ազատման հիմքը ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

___________________________ 
               (ՁՊՎ-ի անվանումը)  

__________________________ 
(պետի կոչումը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

_______________ 
(ստորագրությունը) 

____ __________________ 20    թ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

27 հուլիսի 2021թ.                                                              N 815-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 28-Ի N 294 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 34 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 722 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2008 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի N 284 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի հունիսի 28-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 

համար ամենամսյա դրամական օգնություն սահմանելու, ամենամսյա 

դրամական օգնության նշանակման և վճարման կարգը հաստատելու մասին» 

N 294 որոշմամբ հաստատված հավելվածի     2-րդ կետում «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի 

նախարարության սոցիալական ապահովության պետական» բառերը 

փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարության «Միասնական սոցիալական 

ծառայություն»» բառերով: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հունվարի 24-ի «Ամենամսյա դրամական օգնության մասին» N 34 

որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

1) 3-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարարության սոցիալական 

ապահովության պետական» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարության «Միասնական սոցիալական ծառայություն»» բառերով. 

2) 4-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի» 

բառերով: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Չաշխատող անձին մայրության նպաստ, 

մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը սահմանելու մասին» N 

722 որոշմամբ սահմանված հավելվածում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

1) 5-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության սոցիալական 

ապահովության պետական» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարության «Միասնական սոցիալական ծառայություն»» բառերով. 



2) 5.1-ին կետում «ֆինանսների նախարարության» բառերը փոխարինել 

«պետական եկամուտների կոմիտեի» բառերով. 

3) 14-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի» 

բառերով: 

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի ապրիլի 15-ի ««Ժողովրդական» և «վաստակավոր» պատվավոր 

կոչումների արժանացած անձանց ամենամսյա պատվովճարի նշանակման և 

վճարման կարգն ու չափը սահմանելու մասին» N 284 որոշմամբ սահմանված 

հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը. 

1) 4-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության (այսուհետ՝ 

նախարարություն) սոցիալական ապահովության պետական» բառերը 

փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) 

«Միասնական սոցիալական ծառայություն»» բառերով. 

2) 11-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2-րդ, 3-րդ 

պարբերություններով. 

««Վաստակավոր» պատվավոր կոչման արժանացած անձը պետական 

կամ համայնքային պաշտոն զբաղեցնելու կամ վճարովի այլ աշխատանք 

կատարելու դեպքում պարտավոր է տասնօրյա ժամկետում տեղեկացնել 

պատվովճար նշանակող տարածքային բաժնին:  

Սույն կետի 2-րդ պարբերությամբ սահմանված պարտավորությունը 

չկատարելու պատճառով ավել վճարված պատվովճարի գումարները ենթակա 

են վերադարձման:»: 

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

27 հուլիսի 2021թ.                                                              N 816-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 

27-Ի N 377-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

ապրիլի 27-ի «Արցախի Հանրապետության ռեզիդենտ ոչ պետական 

կազմակերպություններին և վարձու աշխատող ունեցող անհատ 

ձեռնարկատերերին պետական աջակցության տրամադրման կարգը 

սահմանելու մասին» N 377-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 1-ին և 9-րդ 

կետերում «հուլիսի» բառը փոխարինել «հոկտեմբերի» բառով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:  

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

28 հուլիսի 2021թ.                                                              N 821-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՎՃԱՐ ԿԱՄ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԴԵՂԵՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ  

ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ (ՀԱՏՈՒԿ) ԽՄԲԵՐԻ ԵՎ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 555 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ  

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Դեղերի մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածը և «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը` Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Սահմանել՝ 

1) անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք 

ունեցող բնակչության առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկը ՝ համաձայն N 1 

հավելվածի. 

2) հիվանդությունների ցանկը, որոնց դեպքում դեղերը շահառուներին 

հատկացվում են անվճար՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության 

սոցիալական խմբերի և հիվանդությունների ցանկերը հաստատելու մասին» N 

555 որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Հավելված N1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի հուլիսի 28-ի N 821–Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ԱՆՎՃԱՐ ԿԱՄ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԴԵՂԵՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

ՈՒՆԵՑՈՂ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ (ՀԱՏՈՒԿ) ԽՄԲԵՐԻ 

 

1. Բնակչության առանձին (հատուկ) խմբեր, որոնց պատկանող շահառուներին 

հիվանդության դեպքում դեղերը հատկացվում են անվճար՝ 

1) 1-ին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք. 

2) 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք. 

3) Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված 

անձինք. 

4) մինչև 18 տարեկան երեխաներ. 

5) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև 

ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) 

զինծառայողների ընտանիքների անդամներ. 

6) 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով մշտական 

բնակության վայրից տեղահանված անձինք. 

7) 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով անհայտ 

կորածների և գերեվարված անձանց ընտանիքների անդամներ: 

2. Բնակչության առանձին (հատուկ) խմբեր, որոնց պատկանող շահառուներին 

հիվանդության դեպքում դեղերը հատկացվում են 50 տոկոս զեղչով՝ 

1) 3-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք. 

2) Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի վերացման աշխատանքների 

մասնակիցներ. 

3) բռնադատվածներ. 

4) միայնակ չաշխատող կենսաթոշակառուներ: 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Հավելված N2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի հուլիսի 28-ի N 821–Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ԴԵՊՔՈՒՄ ԴԵՂԵՐԸ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻՆ 

ՀԱՏԿԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎՃԱՐ 

  

1. Տուբերկուլյոզ (հակատուբերկուլյոզային դեղեր). 

2. Հոգեկան հիվանդություններ (հոգեմետ դեղեր). 

3. Չարորակ նորագոյացություններ (հակաուռուցքային դեղեր, հեմոֆիլիայի դեղեր, 

ցավազրկող դեղեր, թմրադեղեր). 

4. Շաքարային և ոչ շաքարային դիաբետ (հակադիաբետիկ դեղեր), շաքարային 

դիաբետի բարդությունների վտանգի չափը իջեցնող հակահիպերտենզիոն 

դեղամիջոցներ. 

5. Էպիլեպսիա (հակացնցումային դեղեր). 

6. Սրտամկանի ինֆարկտ (դուրսգրման օրվանից առաջին 2 ամիսը՝ արյան 

կորոնար շրջանառությունը բարելավող դեղեր). 

7. Պարբերական հիվանդություն (կոլխիցին և (կամ) համարժեք այլ դեղեր). 

8. Սրտի փականների արատներ (հակակոագուլյանտներ՝ պրոթեզավորումից 

հետո). 

9. Մալարիա (հակամալարիային դեղեր). 

10. Քրոնիկ երիկամային անբավարարություն (երիկամային փոխպատվաստման և 

(կամ) ծրագրային հեմոդիալիզի դեպքերում (ցիկլոսպորին, էրիթրոպոետին, մոֆետիլի 

միկոֆենոլատ և (կամ) դրանց համարժեք այլ դեղեր). 

11. Ֆենիլկետոնուրիա (ֆենիլալանին չպարունակող մանկական կեր). 

12. Անհաս նորածինների շնչառական խանգարման համախտանիշ (բերակտանտ 

ակտիվ նյութ պարունակող դեղեր). 

13. Մարդու իմունային անբավարարության (ՄԻԱՎ) վարակ (դեղեր, թեստեր). 

14. Հիպոֆիզային գաճաճություն ախտանիշ (հորմոնային դեղեր). 

15. Վիրուսային հեպատիտ Ց հիվանդություն (հակավիրուսային դեղեր): 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 


