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 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ  

 

175 «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ԱՀ  ՀՕ-24-Ն օրենքը 
 

176 «Պետական սուրհանդակային  կապի մասին» ԱՀ  ՀՕ-25-Ն օրենքը 
 

177 ««Նոտարիատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ԱՀ  ՀՕ-26-Ն օրենքը 

 

 
 

178 ««Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-27-Ն օրենքը 

 

 
 

179 ««Հյուպատոսական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

ԱՀ  ՀՕ-28-Ն օրենքը 

 

 
 

180 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենս-

գրքում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-29-Ն օրենքը 
 

 

 

181 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-30-Ն 

օրենքը 

 

 
 

182 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավա-

րության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-31-Ն օրենքը 

 

 
 

183 ««Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-32-Ն օրենքը 

 

 
 

184 ««Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մա-

սին» Արցախի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատա-

րելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-33-Ն օրենքը 

 

 
 

185 ««Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ  

ՀՕ-34-Ն օրենքը 

 

 
 

186 ««Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-35-Ն 

օրենքը 
 

 

 

 

187 ««Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ  

 

 
 

 



ՀՕ-36-Ն օրենքը 

188 ««Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-37-Ն օրենքը 

 

 
 

189 «Արցախի Հանրապետության  քննչական կոմիտեի մասին» ԱՀ  

ՀՕ-38-Ն օրենքը 
 

 

 

190 ««Ազգային անվտանգության մարմինների մասին»  Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-39-Ն օրենքը 

 

 
 

191 ««Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-40-Ն օրենքը 

 

 
 

192 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենս-

գրքում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-41-Ն օրենքը 

 
 

193 ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության 

կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-42-Ն օրենքը 

 

 

 
 

194 ««Կուսակցությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ  

ՀՕ-43-Ն օրենքը 

 

 
 

195 ««Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ  

ՀՕ-44-Ն օրենքը 

 

 
 

196 ««Հանրաքվեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-45-Ն օրենքը 

 

 
 

197 ««Հարկային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ԱՀ  ՀՕ-46-Ն օրենքը 

 

 
 

198 ««Ոստիկանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-47-

Ն օրենքը 

 

 
 

199 ««Ոստիկանությունում ծառայության մասին»  Լեռնային Ղարա-

բաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-48-Ն օրենքը 

 

 
 

200 ««Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» ԱՀ  ՀՕ-49-Ն օրենքը 

 

 
 

201 ««Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» ԱՀ  ՀՕ-50-Ն օրենքը 

 

 
 

202 ««Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ  

ՀՕ-51-Ն օրենքը 

 

 
 

203 ««Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական  



երաշխիքների մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-52-Ն օրենքը 

 
 

204 ««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության  

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-53-

Ն օրենքը 

 

 

 
 

205 ««Տեղական հանրաքվեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

ԱՀ  ՀՕ-54-Ն օրենքը 

 

 
 

206 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական 

դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ԱՀ  ՀՕ-55-Ն օրենքը 

 

 
 

207 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-56-Ն օրենքը 

 
 

208 ««Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ  

ՀՕ-57-Ն օրենքը 

 

 
 

209 ««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-58-Ն 

օրենքը 

 

 
 

210 ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ  

ՀՕ-59-Ն օրենքը 

 

 
 

211 ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-60-Ն օրենքը 

 

 
 

212 ««Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան օրենքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-61-Ն օրենքը 

 
 

213 ««Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-62-Ն օրենքը 

 

 
 

214 ««Արցախի Հանրապետությունում ստուգումների կազմա-

կերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին» ԱՀ  ՀՕ-63-Ն օրենքը 

 

 

 
 

215 ««Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-64-Ն օրենքը 

 

 
 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ  

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

216 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 459-Ն որոշումը 

 
 

217 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 460-Ն որոշումը 

 
 



218 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 461-Ն որոշումը 

 
 

219 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 462-Ն որոշումը 

 
 

220 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 463-Ն որոշումը 

 
 

221 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 464-Ն որոշումը 

 
 

222 «Արցախի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների հերթական ընտրությունների անցկացման մասին» 

ԱՀ կառավարության N 468-Ն որոշումը 
 

 

 
 

223 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 469-Ն որոշումը 

 
 

224 ««Կուտակային կենսաթոշակների կառավարման հիմնադրամ» 

հիմնադրելու մասին» ԱՀ կառավարության N 474-Ն որոշումը 

 
 

 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

225 ԱՀ Գերագույն դատարանի քրեական գործ ԸԻԴ 0076/01/18  

որոշումը 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի  

        մայիսի 30-ին  

 

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան և գործողության ոլորտը 

 

1. Սույն օրենքը սահմանում է նորմատիվ իրավական ակտերի 

համակարգը, կարգավորում նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի 

հանրային քննարկման, կարգավորման ազդեցության գնահատման, 

փորձաքննության, հրապարակման, ուժի մեջ մտնելու, գործողության, 

փոփոխման, լրացման և գործողության դադարեցման, ինչպես նաև 

իրավական հակասությունների (իրավական կոլիզիաների) և օրենսդրական 

բացերի դեպքում իրավական ակտերի նորմերի կիրառման, մեկնաբանման, 

պարզաբանման հետ կապված հարաբերությունները և օրենսդրական 

տեխնիկայի կանոնները: 

2. Սույն օրենքով սահմանված ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

իրավական ակտերին վերաբերող օրենսդրական տեխնիկայի, նորմատիվ 

իրավական ակտի կառուցվածքի, նորմատիվ իրավական ակտերում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, նորմատիվ իրավական ակտերի 

գործողությունը դադարեցնելու, ժամկետների հաշվարկման վերաբերյալ 

դրույթների գործողությունը տարածվում է անհատական և ներքին իրավական 

ակտերի վրա, եթե այլ բան սահմանված չէ օրենքով կամ այն նորմատիվ 

իրավական ակտով, որով նախատեսվել է անհատական կամ ներքին 

իրավական ակտի ընդունում: 

3. Սույն օրենքի 3-րդ և 4-րդ գլուխների գործողությունը չի տարածվում 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից 

օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացվող օրենքների կամ 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի որոշումների նախագծերի վրա, 

ինչպես նաև քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով առաջադրված 

օրենքների նախագծերի վրա: 

 

Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 

 

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական 

հասկացությունները. 

1) նորմատիվ իրավական ակտ` Արցախի Հանրապետության ժողովրդի, 

ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ (այսուհետ՝ 

Սահմանադրություն) և օրենքներով նախատեսված մարմինների կամ 

պաշտոնատար անձանց ընդունած գրավոր իրավական ակտ, որը 



պարունակում է վարքագծի պարտադիր կանոններ անորոշ թվով անձանց 

համար. 

2) օրենսդրական ակտ` Արցախի Հանրապետության ժողովրդի կամ 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընդունած նորմատիվ 

իրավական ակտ`Սահմանադրություն և օրենքներ. 

3) ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտ` 

Սահմանադրության և օրենքների հիման վրա և դրանց իրականացումն 

ապահովելու նպատակով օրենքով լիազորված լինելու դեպքում 

Սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված մարմինների ընդունած 

նորմատիվ իրավական ակտ. 

4) օրենսգիրք` օրենք, որը միավորում է իրավունքի ամբողջ ճյուղի կամ 

դրա առանձին մասի` համասեռ հասարակական հարաբերությունները 

կարգավորող բոլոր կամ հիմնական նորմերը. 

5) անհատական իրավական ակտ` նորմատիվ իրավական ակտի 

հիման վրա և դրան համապատասխան ընդունված գրավոր իրավական ակտ, 

որը սահմանում է վարքագծի կանոն կամ առաջացնում է փաստական 

հետևանքներ և վերաբերում է միայն դրանում անհատապես նշված անձի կամ 

անձանց. 

6) ներքին իրավական ակտ` նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա 

և դրան համապատասխան ընդունված իրավական ակտ, որը սահմանում է 

վարքագծի կանոն այն անձանց խմբի համար, որոնք դա ընդունող մարմնի 

հետ աշխատանքային կամ վարչական հարաբերությունների մեջ են կամ 

օգտվում են դա ընդունող մարմնի ծառայություններից կամ աշխատանքներից. 

7) օրենսդրություն՝ օրենսդրական և ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

իրավական ակտերի ամբողջություն. 

8) համատեղ նորմատիվ իրավական ակտ` օրենքով ուղղակի 

նախատեսված դեպքում ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտ 

ընդունելու իրավասություն ունեցող երկու կամ ավելի մարմինների համատեղ 

ընդունած նորմատիվ իրավական ակտ. 

9) կարգավորման ազդեցության գնահատում` նորմատիվ իրավական 

ակտի ընդունման արդյունքով հնարավոր փոփոխությունների վերլուծություն, 

իսկ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի 

դեպքում` Արցախի Հանրապետության նախագահի բյուջետային ուղերձով 

ներկայացված տեղեկատվություն. 

10) հանրային քննարկում`իրավաստեղծ գործընթացին հասարակութ-

յան մասնակցության, գործընթացի թափանցիկության և հաշվետվողա-

կանության ապահովման նպատակով սույն օրենքով սահմանված նորմատիվ 

իրավական ակտի նախագծի վերաբերյալ հանրության իրազեկման, ինչպես 

նաև հանրային կարծիքը բացահայտելու, դրանց վերաբերյալ 

դիտողություններ և առաջարկություններ ստանալու և դրանք ամփոփելու 

գործընթաց: 

 

Հոդված 3. Նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունելու իրավասությունը 

 

1. Արցախի Հանրապետությունում նորմատիվ իրավական ակտեր 

ընդունելու իրավասություն ունի (ունեն)` 



1) Արցախի Հանրապետության ժողովուրդը` միայն հանրաքվեի 

միջոցով. 

2) Արցախի Հանրապետության նախագահը, Արցախի 

Հանրապետության Ազգային ժողովը, Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը, Արցախի Հանրապետության պետական նախարարը և 

նախարարները (այսուհետ նաև՝ Արցախի Հանրապետության նախարարներ) 

և Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման այլ մարմինների 

ղեկավարները. 

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը, Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական 

խորհուրդը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական 

ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` կարգավորող հանձնաժողովներ).  

4) Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը՝ 

սահմանադրական արդարադատություն իրականացնելիս. 

5) Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարանը, վերաքննիչ դատարանը և Գերագույն դատարանը` 

օրենքին կամ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում ավելի բարձր 

իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ իրավական ակտերին հակասող 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի նորմատիվ 

իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու մասով. 

6) Արցախի Հանրապետության Բարձրագույն դատական խորհուրդը` 

Արցախի Հանրապետության դատական օրենսգրքով սահմանված դեպքերում, 

Արցախի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհուրդը` 

դատական ծառայության մասով. 

7) համայնքի ավագանին և համայնքի ղեկավարը: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով չսահմանված մարմինները և անձինք 

նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունելու իրավասությամբ օժտված չեն: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման իրավասության 

փոխանցումն այլ մարմինների՝ արգելվում է: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 2 

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 

Հոդված 4. Նորմատիվ իրավական ակտերի համակարգը 

 

1. Արցախի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերի 

համակարգը Արցախի Հանրապետությունում գործող, Սահմանադրությամբ 

սահմանված աստիճանակարգություն ունեցող օրենսդրական և 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի ամբողջությունն է: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտը չպետք է հակասի հավասար կամ 

ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ իրավական ակտին: 

3. Գործադիր իշխանության և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների կողմից ընդունված ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական 

ակտերը պետք է համապատասխանեն միմյանց հետևյալ 

հաջորդականությամբ` 



1) Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրեր և 

կարգադրություններ. 

2) Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներ. 

3) Արցախի Հանրապետության նախարարների և պետական 

կառավարման այլ մարմինների ղեկավարների հրամաններ. 

4) համայնքի ավագանու որոշումներ. 

5) համայնքի ղեկավարի որոշումներ: 

4. Օրենքները և ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերը 

պետք է համապատասխանեն Արցախի Հանրապետության Գերագույն 

դատարանի կողմից սահմանադրական արդարադատություն իրականացնելու 

արդյունքում կայացված որոշումներին: 

5. Արգելվում է նորմատիվ իրավական ակտում նախատեսել հավասար 

իրավաբանական ուժ ունեցող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի նկատմամբ 

գերակայության մասին նորմ: 
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Հոդված 5. Հանրային քննարկումների ներկայացվող նախագծերը 

 

1. Օրենսդրական ակտերի նախագծերը ենթակա են հանրային 

քննարկման, բացառությամբ միջազգային պայմանագրի վավերացման (դրան 

միանալու) մասին օրենքի նախագծի: 

2. Այլ նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը հանրային 

քննարկման կարող են դրվել նախագիծը մշակող կամ այն ընդունող մարմնի 

նախաձեռնությամբ: 

 

Հոդված 6. Հանրային քննարկումներին ներկայացվող պահանջները 

 

1. Հանրային քննարկումը կազմակերպում է նորմատիվ իրավական 

ակտն ընդունելու իրավասություն ունեցող մարմինը կամ Արցախի 

Հանրապետության կառավարության անդամը կամ նախագիծը մշակող 

մարմինը: 

2.   Հանրային քննարկումների տևողությունն առնվազն 15 օր է: 

3. Հանրային քննարկումներն անցկացվում են սույն հոդվածով 

սահմանված մարմնի կողմից նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը և դրա 

ընդունման հիմնավորումը շահագրգիռ մարմիններ ներկայացնելու հետ 

միաժամանակ հրապարակելու միջոցով: 

4. Հանրային քննարկումների անցկացման արդյունքները և դրանց 

հիման վրա լրամշակված նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը նույնպես 

հրապարակվում են: 

5. Հանրային քննարկման ենթակա` հանրային քննարկում չանցած 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացված նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը կարող է վերադարձնել այն 

ներկայացնող մարմին: 

6. Հանրային քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 
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Հոդված 7. Նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի կարգավորման 

ազդեցության գնահատումը 

 

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և 

դեպքերում օրենքի կամ Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը մշակող պետական կառավարման մարմինը 

կազմակերպում է նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատումը: 

2. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի 

կողմից կամ քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով առաջադրված և 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից շրջանառված օրենքի 

նախագիծը կարող է Արցախի Հանրապետության կառավարության 

հանձնարարությամբ ենթարկվել կարգավորման ազդեցության գնահատման: 

3. Ըստ բնագավառների` կարգավորման ազդեցության գնահատման 

իրականացման կարգը, ժամկետները և դեպքերը, դրա արդյունքում տրվող 

եզրակացությանը ներկայացվող պահանջները սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

 

 Հոդված 8. Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի 

փորձաքննությունը և ժամկետները 

 

1. Պետական-իրավական փորձաքննությունը (այսուհետ` 

փորձաքննություն) իրականացվում է Սահմանադրությանը և սույն օրենքին 

նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի համապատասխանությունը որոշելու 

նպատակով: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը փորձաքննության է 

ենթարկվում արդարադատության ոլորտում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող 

նախարարությունում (այսուհետ՝ նախարարություն), որից հետո տրվում է 

փորձագիտական եզրակացություն: 

3. Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական 

ակտերի նախագծերը պարտադիր ենթակա են փորձաքննության, 

բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

4. Նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը հիմնավորման հետ 

մեկտեղ փորձաքննության է ուղարկում համապատասխան ակտն ընդունելու 

իրավասություն ունեցող մարմինը կամ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության անդամը: 

5. Փորձաքննության ներկայացվող նորմատիվ իրավական ակտին 

կցվող հիմնավորման մեջ շարադրվում են կարգավորման ենթակա ոլորտի 

կամ խնդրի սահմանումը, առկա իրավիճակը (եթե կիրառելի է), 

կարգավորման նպատակները, ակնկալվող արդյունքը, ակտի նորմատիվ 

բնույթի հիմնավորվածությունը: 

6. Նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի փորձագիտական 

եզրակացությունը տրվում է նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը 



նախարարություն մուտքագրվելու օրվան հաջորդող 15 աշխատանքային 

օրվա ընթացքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն օրենքով: Առավել բարդ 

կամ ծավալուն նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի փորձագիտական 

եզրակացության ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև 10 աշխատանքային 

օրով, որի մասին տեղեկացվում են նախագիծը ներկայացնողները: 

7. Եթե սույն հոդվածով նախատեսված ժամկետներում 

նախարարությունը փորձագիտական եզրակացություն չի տալիս նորմատիվ 

իրավական ակտի նախագծի վերաբերյալ կամ չի երկարաձգում 

փորձագիտական եզրակացության տրամադրման ժամկետը, ապա ակտն 

ընդունող մարմինն այն կարող է ընդունել և ուղարկել հրապարակման` 

առանց փորձագիտական եզրակացության: 

 

Հոդված 9. Փորձաքննության ոչ ենթակա նորմատիվ իրավական  

 ակտերը 

 

1. Փորձաքննության չեն ենթարկվում ռազմական և արտակարգ 

դրություն, արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին Արցախի 

Հանրապետության նախագահի հրամանագրերի նախագծերը: 

2. Փորձաքննության չեն ենթարկվում հանրաքվե կամ ընտրություններ 

նշանակելու վերաբերյալ նորմատիվ իրավական ակտերի, ինչպես նաև 

ընտրությունների ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նորմատիվ 

իրավական ակտերի նախագծերը: 

3. Փորձաքննության չեն ենթարկվում սակագների, պարտադիր 

վճարների, դրանց դրույքաչափերի վերաբերյալ հանրային ծառայությունները 

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմնի որոշումների 

նախագծերը: 

 

Հոդված 10. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի 

նախագծերի պարտադիր փորձաքննությունը 

 

1. Եթե ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի 

նախագծերի վերաբերյալ, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով 

նախատեսվածների, տրվել է բացասական փորձագիտական եզրակացություն, 

ապա համապատասխան ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտն 

ընդունելու իրավասություն ունեցող մարմինը փորձաքննությամբ 

հայտնաբերված թերությունները վերացնելուց հետո այն ընդունում և 

ուղարկում է պաշտոնական հրապարակման: Փորձաքննության բացասական 

փորձագիտական եզրակացությանը չհամաձայնելու դեպքում ակտը կարող է 

ուղարկվել հրապարակման` գրավոր տեղյակ պահելով նախարարությանը: 

2. Եթե Արցախի Հանրապետության նախարարների կամ պետական 

կառավարման այլ մարմինների ղեկավարների ենթաօրենսդրական 

նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ տրվել է 

բացասական փորձագիտական եզրակացություն, ապա համապատասխան 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտն ընդունելու իրավասություն 

ունեցող մարմինն այն կարող է ընդունել և ուղարկել պաշտոնական 

հրապարակման` փորձաքննությամբ հայտնաբերված թերությունները 



վերացնելուց հետո: Փորձաքննության բացասական փորձագիտական 

եզրակացությանը չհամաձայնելու դեպքում համապատասխան 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտն ընդունելու իրավասություն ունեցող 

մարմինը կարող է նախագիծը և բացասական փորձագիտական 

եզրակացությունը ներկայացնել Արցախի Հանրապետության նախագահի 

քննարկմանը: Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից 

փորձաքննության բացասական փորձագիտական եզրակացությանը 

չհամաձայնվելու դեպքում ակտն ընդունելու իրավասություն ունեցող 

մարմինը այն կարող է ուղարկել հրապարակման՝ գրավոր տեղյակ պահելով 

նախարարությանը Արցախի Հանրապետության նախագահի դիրքորոշման 

մասին: 

3. Եթե նախարարությունը գտնում է, որ հրապարակված 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտը չի համապատասխանում 

Սահմանադրության կամ սույն օրենքի պահանջներին, ապա դիմում է 

դատարան` սույն օրենքի պահանջների խախտմամբ ընդունված 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու 

համար, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքի: 
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Հոդված 11. Նորմատիվ իրավական ակտին ներկայացվող ընդհանուր 

 պահանջները 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտի կարգավորումը չպետք է դուրս գա իր 

առարկայի շրջանակներից: 

2. Համատեղ ընդունվող նորմատիվ իրավական ակտերի նկատմամբ 

կիրառվում են օրենքի լիազորող նորմում որպես ընդունող մարմին առաջինը 

նշված իրավաստեղծ մարմնի` նորմատիվ իրավական ակտին ներկայացվող 

պահանջները: 

 

Հոդված 12. Նորմատիվ իրավական ակտի լեզուն 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտերը շարադրվում են պետական լեզվով՝ 

հայերենով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքի: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտերում օտարերկրյա կազմակերպութ-

յունների անվանումները, ֆիզիկական անձանց անունները, 

աշխարհագրական օբյեկտների անունները, դրանց հապավումները, ինչպես 

նաև թարգմանության ոչ ենթակա իրավական, ֆինանսական, տեխնիկական և 

այլ տերմինները (եզրույթները) գրվում են հայերեն տառադարձությամբ: 

Անհրաժեշտության դեպքերում հայերեն հապավումների կամ տերմինների 

հետ փակագծերում կարող են կիրառվել նաև լատիներեն կամ օտարալեզու 

հապավումներ կամ տերմիններ: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանվող ձևաթղթերը կարող են 

շարադրվել օտար լեզվով կամ հայերենով՝ օտար լեզվի զուգորդմամբ: 

 

 



Հոդված 13. Նորմատիվ իրավական ակտի վավերապայմանները 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտի վավերապայմաններն են` 

1) ընդունող մարմնի կամ պաշտոնատար անձի անվանումը. 

2) ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը. 

3) վերնագիրը. 

4) հերթական (գրանցման) համարը և նշում դրա բնույթի մասին. 

5) տեսակի անվանումը. 

6) ստորագրող պաշտոնատար անձի (անձանց) պաշտոնը, անվան 

սկզբնատառը, ազգանունը, ստորագրությունը (ստորագրությունները), 

ստորագրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և վայրը: 

 

Հոդված 14. Նորմատիվ իրավական ակտի վերնագիրը 

 

1.Նորմատիվ իրավական ակտն ունենում է վերնագիր, որը 

համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտի բովանդակությանը: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտի վերնագիրը գրվում է մեծատառերով և 

վերնագրի վերջում որևէ կետադրական նշան չի դրվում: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտերի վերնագրերում արգելվում է կիրառել 

հապավումներ կամ բառերի կրճատումներ: 

4. Նորմատիվ իրավական ակտերը չեն կարող ունենալ միևնույն 

վերնագիրը, բացառությամբ նորմատիվ իրավական ակտում 

փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ նախատեսող իրավական ակտերի 

վերնագրերի: 

5. Նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխություններ կամ լրացումներ 

նախատեսող կամ իրավական ակտի գործողությունը դադարեցնող 

իրավական ակտի վերնագրում բերվում է միայն փոփոխվող կամ լրացվող 

կամ գործողությունը դադարեցվող իրավական ակտի` սույն օրենքով 

սահմանված կրճատ անվանումը: 

 

 Հոդված 15. Նորմատիվ իրավական ակտի կառուցվածքը 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտը կարող է պարունակել նախաբան, որը 

սահմանում է իրավական ակտի ընդունման նպատակներն ու պատճառները: 

Նախաբանը չի շարադրվում առանձին հոդվածով, չի համարակալվում և չի 

բաժանվում հոդվածների (կետերի): Նախաբանով չեն սահմանվում նորմատիվ 

դրույթներ: Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտն ունենում է 

նախաբան, որում նշվում է օրենսդրական ակտի հոդվածը կամ մասը, որը 

ներառում է Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 

լիազորող նորմեր: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտն ունենում է հիմնական մաս, որում 

շարադրվում են իրավական նորմերը: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտն ունենում է եզրափակիչ մաս, եթե 

սահմանվում են` 

1) նորմատիվ իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու ժամկետները. 

2) գործողության ժամկետները, երբ նորմատիվ իրավական ակտը կամ 

դրա առանձին մասը նախատեսված է սահմանափակ ժամկետով 



գործողության համար (ժամանակավոր ակտ կամ ժամանակավոր դրույթ): Այս 

դեպքում նշվում է ակտի կամ դրա առանձին մասի գործողության հստակ 

ժամկետը. 

3) նորմատիվ իրավական ակտն ընդունելու կապակցությամբ 

գործողությունը դադարեցնելու ենթակա իրավական ակտերի ցանկը: 

4. Նորմատիվ իրավական ակտն ունենում է անցումային դրույթներ, 

եթե` 

1) նորմատիվ իրավական ակտը լրիվ գործողության մեջ դնելու համար 

պահանջվում են ժամկետներ կամ որոշակի պայմաններ, կամ 

2) որոշակի ժամկետների (սահմանափակ ժամանակահատվածի) կամ 

նորմատիվ իրավական ակտի հիմնական մասով սահմանված պայմանների 

համար անհրաժեշտ է սահմանել իրավական ակտի հիմնական մասով 

սահմանված նորմերից տարբերվող այլ նորմեր, կամ 

3) նորմատիվ իրավական ակտի հիմնական մասով սահմանված 

նորմերի ուժի մեջ մտնելուց հետո անհրաժեշտ է սահմանել ըստ որոշակի 

անձանց շրջանակի կամ տարածքի` ակտի հիմնական մասով սահմանված 

նորմերի գործողության համար այլ նորմեր: 

5. Եթե օրենքով սահմանված նորմը կարող է կատարվել միայն այդ 

ակտով նախատեսված ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի 

ընդունմամբ, կամ դրա կատարումն ուղղակիորեն պայմանավորված է 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի ընդունմամբ, ապա օրենքի 

անցումային դրույթներով սահմանվում են նաև` 

1) օրենքի այն մասերը, որոնք գործելու են ենթաօրենսդրական 

նորմատիվ իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից. 

2) ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի ընդունման 

նախատեսվող ժամկետը: 

6. Նորմատիվ իրավական ակտը պարունակում է անցումային 

դրույթներ, եթե անձի իրավական վիճակը բարելավող նորմատիվ իրավական 

ակտին նախատեսվում է տալ հետադարձ ուժ, կամ անձի իրավական վիճակը 

բարելավող իրավական ակտին հետադարձ ուժ տալու համար անհրաժեշտ է 

սահմանել համապատասխան նորմեր: Այս դեպքում նորմատիվ իրավական 

ակտի անցումային դրույթներով սահմանվում են` 

1) նորմատիվ իրավական ակտը կամ դրա այն մասերը, որոնց տրվում է 

հետադարձ ուժ. 

2) հետադարձ ուժ տալու իրավակարգավորումների (ժամկետների, 

պայմանների, անձանց շրջանակի) համար անհրաժեշտ համապատասխան 

նորմեր: 

7. Նորմատիվ իրավական ակտի եզրափակիչ մասը և անցումային 

դրույթները կարող են շարադրվել առանձին գլուխների կամ հոդվածների կամ 

կետերի ձևով` սույն օրենքով սահմանված կարգով: 

8. Նորմատիվ իրավական ակտերում բացառվում են իրավական 

նորմերի անհիմն կրկնությունները և ներքին հակասությունները: 

9. Նորմատիվ իրավական ակտով հաստատվող կանոնները, 

կանոնադրությունները, կարգերը, ցանկերը, աղյուսակները, ձևաթղթերը և 

այլն ամրագրվում են (կամ ձևակերպվում են) նորմատիվ իրավական ակտի 

անբաժանելի մաս համարվող հավելվածների ձևով: Հավելվածներն առանց 

տվյալ նորմատիվ իրավական ակտի իրավաբանական ուժ չունեն: Նորմատիվ 



իրավական ակտի համապատասխան մասերը հղում են պարունակում այդ 

հավելվածներին: 

 

Հոդված 16. Նորմատիվ իրավական ակտի մասերը, դրանց 

համարակալումը և վերնագրերը 

 

1. Օրենսդրական ակտերը կարող են ունենալ ընդհանուր և հատուկ 

մասեր: Տվյալ դեպքում օրենսդրական ակտի ընդհանուր մասը կազմող 

նորմերը նախորդում են հատուկ մասը կազմող նորմերին: Ընդհանուր և 

հատուկ մասերում ընդգրկվում են օրենսդրական ակտի բովանդակությամբ 

համասեռ գլուխները, բաժինները: Ընդհանուր և հատուկ մասերը չեն 

համարակալվում: Ընդհանուր և հատուկ մասերի վերնագրերն են 

համապատասխանաբար` «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍ» և «ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍ»: 

Վերնագրերի վերջում որևէ կետադրական նշան չի դրվում: 

2. Օրենսդրական ակտերում նորմերը շարադրվում են հերթական 

համար ունեցող հոդվածների տեսքով: Հոդվածի համարից առաջ գրվում է 

«Հոդված» բառը: 

3. Օրենսդրական ակտերում հոդվածները բաժանվում են «մասեր» 

կոչվող միայն համարակալված պարբերությունների: Հոդվածների մասերը 

կարող են բաժանվել միայն համարակալված կետերի, կետերը` միայն 

համարակալված ենթակետերի: 

4. Օրենսդրական ակտերում բովանդակությամբ համասեռ հոդվածները 

միավորվում են գլուխներում: Գլուխները կարող են միավորվել բաժիններում, 

իսկ բաժինները` մասերում: Անհրաժեշտության դեպքում բաժինները կարող 

են բաժանվել ենթաբաժինների՝ միավորելով առանձին գլուխներ: 

5. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերում դրույթները 

շարադրվում են հերթական համար ունեցող կետերի տեսքով: Կետերը կարող 

են բաժանվել միայն համարակալված ենթակետերի, իսկ ենթակետերը` միայն 

համարակալված պարբերությունների: 

6. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերում բովանդա-

կությամբ համասեռ կետերը կարող են միավորվել գլուխներում: Գլուխները 

կարող են միավորվել բաժիններում: Անհրաժեշտության դեպքում բաժինները 

կարող են բաժանվել ենթաբաժինների՝ միավորելով առանձին գլուխներ: 

7. Օրենսդրական ակտի հոդվածները, մասերը և կետերը 

համարակալվում են արաբական թվանշաններով: Հոդվածում ենթակետերը 

համարակալվում են հայերենի այբուբենի փոքրատառերով: Հոդվածների և 

մասերի համարները տեքստից բաժանվում են միջակետերով, իսկ 

հոդվածների կետերի համարները` փակագծերով: Հոդվածում ենթակետի` 

հայերենի այբուբենի փոքրատառերով նշված համարները տեքստից 

բաժանվում են միջակետով: 

8. Օրենսդրական ակտի հոդվածները ունենում են վերնագրեր, 

բացառությամբ փոփոխություն կամ լրացում նախատեսող օրենսդրական 

ակտերի: Հոդվածների վերնագրերը համապատասխանում են հոդվածների 

բովանդակությանը: Հոդվածների վերնագրերի վերջում որևէ կետադրական 

նշան չի դրվում: Հոդվածի մասերը, կետերը և ենթակետերը վերնագիր չեն 

ունենում: 



9. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտերում կետերը, ենթակետերը և 

պարբերությունները վերնագրեր չեն ունենում: Կետերը և ենթակետերը 

համարակալվում են արաբական թվանշաններով, իսկ պարբերությունները` 

հայերենի այբուբենի փոքրատառերով: Կետերի համարները տեքստից 

բաժանվում են միջակետով, ենթակետերը` փակագծերով, իսկ 

պարբերությունները` միջակետով: 

10. Նորմատիվ իրավական ակտի բաժինները, ենթաբաժիններն ու 

գլուխները համարակալվում են արաբական թվանշաններով: Բաժինները, 

ենթաբաժիններն ու գլուխները ունենում են վերնագրեր, որոնք պետք է 

համապատասխանեն դրանց բովանդակությանը, գրվում են մեծատառերով և 

դրանց վերջում որևէ կետադրական նշան չի դրվում: 

11. Նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխություններ կամ լրացումներ 

կատարելիս փոփոխվող կամ լրացվող իրավական ակտի բաժինների, 

ենթաբաժինների, գլուխների, հոդվածների, մասերի, կետերի, ենթակետերի, 

պարբերությունների համարների փոփոխություն չի կատարվում: Նորմատիվ 

իրավական ակտի բաժինների, ենթաբաժինների, գլուխների, հոդվածների, 

մասերի, կետերի, ենթակետերի կամ պարբերությունների միջև 

համապատասխանաբար նոր բաժին, ենթաբաժին, գլուխ, հոդված, մաս, կետ, 

ենթակետ կամ պարբերություն կարող է լրացվել միայն լրացուցիչ համարով: 

12. Նորմատիվ իրավական ակտի բաժնի, ենթաբաժնի, գլխի, հոդվածի, 

մասի, կետի, ենթակետի կամ պարբերության գործողության դադարեցման 

դեպքում իրավական ակտի մյուս բաժինների, ենթաբաժինների, գլուխների, 

հոդվածների, մասերի, կետերի, ենթակետերի կամ պարբերությունների 

համարները համապատասխանաբար չեն փոփոխվում: Նորմատիվ 

իրավական ակտի գործողությունը դադարեցված բաժնի, ենթաբաժնի, գլխի, 

հոդվածի, մասի, կետի, ենթակետի կամ պարբերության փոխարեն նույն 

համարով այլ բաժին, ենթաբաժին, գլուխ, հոդված, մաս, կետ, ենթակետ կամ 

պարբերություն չի կարող ընդունվել: 

 

 Հոդված 17.  Նորմատիվ իրավական ակտում հասկացությունների և 

տերմինների կիրառումը 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտում կիրառվում են նորմատիվ 

իրավական ակտերով սահմանված կամ հանրածանոթ հասկացություններ 

կամ տերմիններ: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտում միևնույն միտքն արտահայտելիս 

կիրառվում են միևնույն բառերը, տերմինները կամ բառակապակ-

ցությունները` որոշակի հերթականությամբ: 

3. Եթե նորմատիվ իրավական ակտում օգտագործվում են նոր կամ 

բազմիմաստ կամ այնպիսի հասկացություններ կամ տերմիններ, որոնք 

առանց պարզաբանման միանշանակ չեն ընկալվում, կամ այլ նորմատիվ 

ակտով տրված է այդ հասկացությունների կամ տերմինների այլ սահմանում, 

ապա տվյալ ակտով տրվում են այդ ակտի էությունից բխող դրանց 

սահմանումները: Սահմանումները պետք է լինեն այնպիսին, որ ապահովեն 

դրանց միատեսակ ու միանշանակ ընկալումն ու կիրառումը: 

4. Նույն նորմատիվ իրավական ակտում միևնույն հասկացության կամ 

տերմինի բովանդակությունը տարբեր իմաստներով կրկնվելու դեպքում 



կիրառվում է հասկացության կամ տերմինի այն բովանդակությունը, որը 

բխում է տվյալ իրավական ակտի էությունից կամ տվյալ 

իրավահարաբերությունը կարգավորող իրավունքի սկզբունքներից: 

 

Հոդված 18. Նորմատիվ իրավական ակտում որոշ շաղկապների և 

բառերի կիրառումը 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտում նորմի կիրառման համար թվարկված 

բոլոր պայմանների առկայությունը պարտադիր է, եթե իրավական ակտում` 

1) նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է միայն «և» կամ «ու» 

շաղկապով բաժանված պայմաններով, կամ 

2) նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է միայն ստորակետերով 

բաժանված պայմաններով, կամ 

3) նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է ստորակետերով և «և» 

կամ «ու» շաղկապով բաժանված պայմաններով: 

2. Եթե նորմատիվ իրավական ակտում թվարկված բոլոր պայմանների 

առկայությունը պարտադիր է, ապա չի կարող կիրառվել «կամ» շաղկապը: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտում նորմի կիրառման համար թվարկված 

բոլոր պայմաններից բավական է միայն մեկի կամ թվարկված պայմաններից 

առնվազն մեկի առկայությունը, եթե իրավական ակտում` 

1) նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է «կամ» շաղկապով 

բաժանված պայմաններով, կամ 

2) նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է ստորակետերով և 

«կամ» շաղկապով բաժանված պայմաններով: 

4. Եթե նորմատիվ իրավական ակտում թվարկված բոլոր պայմաններից 

բավական է միայն մեկի առկայությունը, ապա չի կարող կիրառվել «և» կամ 

«ու» շաղկապը, կամ դրանք չեն կարող բաժանվել ստորակետով կամ 

կետադրական այլ նշանով: 

5. Եթե նորմատիվ իրավական ակտում նշված նորմի կիրառումը 

պայմանավորված է ստորակետերով կամ «և» կամ «ու», ինչպես նաև «կամ» 

շաղկապով բաժանված պայմաններով, ապա ստորակետերով կամ «և» կամ 

«ու» շաղկապներով բաժանված պայմանների մասով այդ նորմի կիրառման 

համար անհրաժեշտ է բոլոր պայմանների առկայությունը, իսկ «կամ» 

շաղկապով բաժանված պայմանների մասով բավական է թվարկված 

պայմաններից առնվազն մեկի առկայությունը: 

6. Եթե նորմատիվ իրավական ակտում նշված նորմի կիրառումը 

պայմանավորված է առանձնացված կետերով բաժանված պայմաններով, և 

այդ կետերն իրարից առանձնացված չեն ստորակետով կամ «և» կամ «ու» կամ 

«կամ» շաղկապով, ապա այդ նորմի կիրառման համար բավարար է 

պայմաններից առնվազն մեկի առկայությունը, եթե այլ բան չի բխում տվյալ 

նորմի բովանդակությունից: 

7. Նորմատիվ իրավական ակտում «և (կամ)» բառերը կարող են 

կիրառվել միայն այն դեպքում, երբ նորմի կիրառման համար անհրաժեշտ է 

կամ կիրառել պայմաններից մեկը կամ` երկու պայմանն էլ միասին: 

8. Եթե նորմատիվ իրավական ակտում նշված նորմի կիրառումը 

պայմանավորված է «ինչպես նաև» բառերով բաժանված պայմաններով, ապա 



«ինչպես նաև» բառերից հետո շարադրված պայմանները համարվում են 

նախկին պայմանների հետ չկապված պայմաններ: 

9. Եթե նորմատիվ իրավական ակտում բառը նշված է եզակի թվով, 

ապա դա տարածվում է նաև այդ բառի հոգնակիի վրա և ընդհակառակը, եթե 

տվյալ իրավական ակտով այլ բան նախատեսված չէ, կամ ուղղակի այլ բան չի 

բխում այդ իրավական ակտի բովանդակությունից: 

  

Հոդված 19. Նորմատիվ իրավական ակտում հղումների կիրառումը 

 

1. Նույն մարմնի ընդունած նույն տեսակի նորմատիվ իրավական 

ակտերում չպետք է անհիմն կրկնվեն գործող նորմատիվ իրավական 

ակտերով սահմանված նորմերը: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված նորմերի անհիմն 

կրկնություններից խուսափելու նպատակով իրավական ակտում կիրառվում 

են հղումներ: Հղումները նորմատիվ իրավական ակտի հոդվածներում, 

մասերում, կետերում, ենթակետերում, պարբերություններում նորմատիվ 

իրավական այլ ակտի հոդվածներին, մասերին, կետերին, ենթակետերին, 

պարբերություններին, ինչպես նաև նորմատիվ իրավական այլ ակտերին կամ 

դրանց առանձին դրույթներին կիրառվում են նաև, երբ անհրաժեշտ է ընդգծել 

այդ դրույթների փոխադարձ կապը: 

3. Հղումները կատարվում են միայն հիմնական ակտին կամ հիմնական 

ակտի մասերին: Նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխություններ կամ 

լրացումներ կատարելու մասին իրավական ակտին հղումներ կատարվում են 

միայն այն դեպքում, երբ փոփոխություններ կամ լրացումներ նախատեսող 

իրավական ակտը, փոփոխություններից կամ լրացումներից բացի, 

պարունակում է հիմնական իրավական ակտում չպարունակվող այլ նորմեր` 

այդ նորմերի մասով: 

4. Հղումները կատարվում են հստակ և ուղղակի: 

5. Արգելվում է կատարել` 

1) անորոշ հղումներ, մասնավորապես միևնույն ակտի այլ մասերին 

հղումներ կատարելիս չեն կարող առանձին կիրառվել «վերոհիշյալ», 

«վերոգրյալ», «նախկինում նշված», «նման», «սրանով», «նշված», «սույնում», 

«սույնով» բառերը. 

2) շրջանաձև հղումներ, երբ նորմը, որին հղում է կատարվում, իր 

հերթին հղում է կատարում նախորդ նորմին. 

3) շարունակական հղումներ, երբ նորմը, որին հղում է կատարվում, իր 

հերթին հղում է կատարում մեկ այլ նորմի: 

6. Օրենսդրական ակտերի մասերին հղում կատարելիս նշվում են 

օրենսդրական ակտի կրճատ անվանումը, ակտի հոդվածի հերթական 

համարը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` նաև հոդվածի մասի համարը, 

հոդվածի մասի կետի կամ ենթակետի համարը: 

7. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի մասերին հղում 

կատարելիս նշվում են իրավական ակտի կրճատ անվանումը, կետի, 

ենթակետի կամ պարբերության համարը: 

8. Հղում կատարելիս նորմատիվ իրավական ակտի լրիվ անվանումը 

հիշատակվում է նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխություններ կամ 

լրացումներ նախատեսող կամ նորմատիվ իրավական ակտի գործողությունը 



դադարեցնող ակտում: Մյուս դեպքերում նորմատիվ իրավական այլ ակտի 

հղումներ կատարելիս կարող է նշվել իրավական ակտի կրճատ անվանումը: 

9. Եթե օրենսդրական ակտով սահմանվում է, որ դրանում նշված 

առանձին հարաբերություններ կարգավորվում են կամ պետք է կարգավորվեն 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտով, ապա ընդունվող 

օրենսդրական ակտում կոնկրետ նշվում է դրանում չկարգավորված 

հարաբերությունները կարգավորելու լիազորություն ունեցող իրավաստեղծ 

մարմնի անվանումը: 

 

Հոդված 20. Նորմատիվ իրավական ակտի անվանումը և դրա 

հիշատակումը 

 

1. Սահմանադրության անվանումը հիշատակվում կամ այլ իրավական 

ակտում նշվում է, հղումներ կատարվում են (այսուհետ` հիշատակելիս) 

«Արցախի Հանրապետության Սահմանադրություն» բառերով: 

2. 2006 թվականի Սահմանադրության անվանումը հիշատակելիս 

դրանում հետևյալ հաջորդականությամբ ներառվում են դրա ընդունման 

տարին և «Սահմանադրություն» բառը: 

3. Օրենքի լրիվ անվանումը հիշատակելիս հետևյալ 

հաջորդականությամբ ներառվում են օրենքի վերնագիրը, օրենքի ընդունման 

տարին, ամիսը (տառերով), ամսաթիվը, հերթական համարը և «օրենք» բառը: 

Օրենքի կրճատ անվանումը հիշատակելիս դրանում նշվում է օրենքի 

վերնագիրը և «օրենք» բառը: 

4. Օրենսգրքի լրիվ անվանումը հիշատակելիս դրանում հետևյալ 

հաջորդականությամբ ներառվում են օրենքի ընդունման տարին, ամիսը 

(տառերով), ամսաթիվը, օրենսգրքի վերնագիրը: Օրենսգրքի կրճատ 

անվանումը հիշատակելիս դրանում նշվում է օրենսգրքի վերնագիրը: 

5. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի լրիվ անվանումը 

հիշատակելիս դրանում հետևյալ հաջորդականությամբ ներառվում են այդ 

ակտն ընդունող մարմնի անվանումը, ընդունման տարին, ամիսը (տառերով), 

ամսաթիվը, ակտի վերնագիրը, ակտի հերթական համարը, բնույթը և տեսակը: 

Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի կրճատ անվանումը 

հիշատակելիս դրանում հետևյալ հաջորդականությամբ ներառվում են այդ 

ակտն ընդունող մարմնի անվանումը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, 

ակտի հերթական համարը, բնույթը և տեսակը: 

 

 Հոդված  21. Նորմատիվ իրավական ակտի հերթական (գրանցման) 

համարը և բնույթը նշելը 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտի հերթական (գրանցման) համարը 

սահմանում է նորմատիվ իրավական ակտն ընդունող մարմինը` միայն 

արաբական թվանշաններով: Համարների հերթականությունը վերսկսվում է 

յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից: Ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

իրավական ակտերը համարակալվում են միայն ամբողջ թվերով: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտի հերթական համարից անմիջապես 

հետո իրավական ակտում իրավական ակտն ընդունող մարմինը «Ն» 

(նորմատիվ) տառով նշում է կատարում դրա նորմատիվ բնույթի մասին:  



Հոդված 22. Նորմատիվ իրավական ակտի տեքստի ստորագրումը և 

հաստատումը 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական տեքստն ստորագրում 

են` 

1) Արցախի Հանրապետության օրենքը, Արցախի Հանրապետության 

նախագահի հրամանագիրը և կարգադրությունը` Արցախի Հանրապետության 

նախագահը. 

2) Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի որոշումը` Արցախի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահը. 

3) Սահմանադրությամբ նախատեսված այլ մարմինների, կարգավորող 

հանձնաժողովների որոշումները` այն ընդունող մարմնի ղեկավարը կամ 

նրան փոխարինելու լիազորություն ունեցող անձը. 

4) Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի կամ նախարարի 

հրամանը` համապատասխանաբար` Արցախի Հանրապետության պետական 

նախարարը կամ նախարարը. 

5) Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման այլ 

մարմինների ղեկավարների հրամանները՝ Արցախի Հանրապետության 

պետական կառավարման այլ մարմինների ղեկավարները. 

6) համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումները` 

համայնքի ղեկավարը. 

7) այլ իրավական ակտերը` իրավական ակտն ընդունելու կամ 

ստորագրելու լիազորություն ունեցող մարմնի պաշտոնատար անձը: 

2. Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումները 

հաստատում է Արցախի Հանրապետության նախագահը, իսկ Արցախի 

Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նախատեսված դեպքում՝ 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարը: 

3. Ստորագրությունը դրվում է նորմատիվ իրավական ակտի 

պաշտոնական տեքստի վերջին էջի տեքստից հետո` նշելով պաշտոնատար 

անձի պաշտոնը, անվան սկզբնատառը, ազգանունը և իրավական ակտի 

ստորագրման (հաստատման) տարին, ամիսը, ամսաթիվը և վայրը: 

 

 Հոդված 23. Օրենսդրական տեխնիկայի այլ կանոններ 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտում բացատրությունների կամ 

ծանոթագրությունների տեքստը տրվում է առանձին հոդվածների, մասերի, 

կետերի, ենթակետերի կամ պարբերությունների տեսքով: 

2. Արգելվում են նորմատիվ իրավական ակտում կատարել բառերի կամ 

տերմինների անհարկի կրճատումներ, ինչպես նաև բառերի կամ տերմինների 

հապավումներ: 

3. Արգելվում են պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների անվանումների կրճատումները, բացառությամբ 

Սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսվածների: 

4. Նորմատիվ իրավական ակտում հաճախակի կիրառվող երկար 

արտահայտությունները նույն նորմատիվ իրավական ակտում կարող են 

սահմանվել կրճատ տարբերակով` իրավական ակտում առաջին իսկ 



կիրառումից հետո նախատեսելով կամ տվյալ արտահայտության 

սահմանումը, կամ փակագծերում նշելով կրճատ տարբերակը: 

5. Նորմատիվ իրավական ակտում տարեթիվը և ամսաթիվը գրվում են 

թվերով, իսկ ամիսը` տառերով: «Թվական» բառը և դրա հոլովաձևերը գրվում 

են ամբողջությամբ: 

6. Նորմատիվ իրավական ակտում ժամկետ սահմանելիս անհրաժեշտ է 

հստակ նշել ժամկետի սկիզբն ու ավարտը: Եթե ժամկետը նշված է 

ամսաթվերով, ապա ժամկետի վերջին օրը ևս պետք է հաշվարկվի այդ 

ժամկետում: Եթե իրավական ակտով սահմանված ժամկետի հաշվարկը 

կատարվում է ոչ թե ըստ օրացուցային օրերի, այլ աշխատանքային օրերով, 

ապա դա պետք է հատուկ նշվի: Ժամերը գրվում են թվերով` քսանչորսժամյա 

ռեժիմով: Ժամերը նշելիս ժամը և րոպեն արտահայտող թվերի միջև դրվում է 

երկու կետ, իսկ դրանցից առաջ նշվում է «ժամը» բառը: 

7. Իրավական ակտերի նախագծի առաջին էջի վերևի աջ անկյունում 

պետք է գրվի «ՆԱԽԱԳԻԾ» բառը: 

 

Հոդված 24. Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական 

թարգմանությունը 

 

1. Օրենսդրության պաշտոնական թարգմանությունը հայերենից օտար 

լեզու իրականացնում է նախարարությունը: 

2. Պաշտոնական թարգմանությամբ նորմատիվ իրավական ակտի 

վերևի ձախ անկյունում թարգմանության լեզվով գրվում են «ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը, ինչպես նաև թարգմանությունը կատարած 

մարմնի անվանումը: 

3. Պաշտոնական թարգմանության տեքստն ստորագրում է 

արդարադատության ոլորտում Արցախի Հանրապետության կառավարության 

քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող նախարարը: 

4. Նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական թարգմանության 

իրականացման կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ 6 

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ, ԴՐԱՆՑ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ 

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ 

 

 Հոդված 25. Նորմատիվ իրավական ակտերի ուժի մեջ մտնելը 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտերն ուժի մեջ են մտնում դրանցում 

սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ շուտ, քան դրանց պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

օրենքով սահմանված է, որ տվյալ նորմատիվ իրավական ակտն ուժի մեջ է 

մտնում հրապարակվելուց հետո՝ անմիջապես: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտն ընդունելու իրավասություն ունեցող 

մարմինը պարտավոր է նախատեսել նորմատիվ իրավական ակտի ուժի մեջ 

մտնելու ավելի ուշ ողջամիտ ժամկետ, բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ 



մասով սահմանված նորմատիվ իրավական ակտերի, եթե ակտով 

սահմանվում են այնպիսի իրավակարգավորումներ, որոնց համար 

անհրաժեշտ է հիմնավոր ժամանակահատված, որը հնարավորություն կտա 

հասցեատիրոջը իր վարքագիծը համապատասխանեցնելու սահմանված 

պահանջներին, կամ սահմանված իրավակարգավորումները վատթարացնում 

են անձի իրավական վիճակը: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտով կարող են սահմանվել նորմատիվ 

իրավական ակտի բաժինների, ենթաբաժինների, գլուխների, հոդվածների, 

հոդվածների մասերի, կետերի, ենթակետերի, պարբերությունների համար 

ուժի մեջ մտնելու այլ ժամկետներ, քան նախատեսված է տվյալ նորմատիվ 

իրավական ակտի ուժի մեջ մտնելու համար: Եթե նորմատիվ իրավական 

ակտի որոշակի մասով այլ ժամկետում ուժի մեջ մտնելու համար նորմատիվ 

իրավական ակտը հնարավոր չէ առանձնացնել նորմատիվ իրավական ակտի 

մասերի ձևով, ապա նորմատիվ իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում 

մասնակի: Այս դեպքում պետք է հստակ նշվի այն հարաբերությունների 

շրջանակը, որոնց մասով նորմատիվ իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնելու այլ 

ժամկետում: 

4. Անհետաձգելի համարվող օրենքները, ռազմական կամ արտակարգ 

դրությամբ կամ արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված նորմատիվ 

իրավական ակտերը կարող են ուժի մեջ մտնել հրապարակվելուց հետո` 

անմիջապես, այդ ակտով նախատեսված լինելու դեպքում: 

5. Նորմատիվ իրավական այն ակտը, որով ուժի մեջ մտնելու ժամկետ 

նախատեսված չէ, ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

6. Անհատական իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ ակտի 

ընդունման մասին այն անձանց առձեռն կամ օրենքով սահմանված այլ 

կարգով պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից, որոնց ուղղված է 

ակտը, եթե օրենքով այլ կարգ սահմանված չէ: 

7. Ներքին իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, բացառությամբ ակտերի, որոնք պարունակում են 

պետական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք: Պետական կամ օրենքով 

պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող ներքին ակտն ուժի մեջ է մտնում 

այդ ակտի ընդունման մասին այն անձանց առձեռն կամ օրենքով սահմանված 

այլ կարգով պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից, որոնց ուղղված 

է ակտը, եթե օրենքով այլ կարգ սահմանված չէ: Ներքին իրավական ակտը 

հրապարակվում է ընդունող մարմնի պաշտոնական ինտերնետային 

կայքէջում առանձին բաժնում տեղադրելու միջոցով, իսկ եթե ընդունող 

մարմինը չունի պաշտոնական ինտերնետային կայքէջ, ապա այն անձանց 

համար տեսանելի և հասանելի վայրում տեղադրելով, որոնց ուղղված է այդ 

ակտը: Ընդունող մարմինը պարտավոր է նշել ակտի հրապարակման օրը: 

Ընդունող մարմինը պարտավոր է հրապարակել նաև ակտում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուց հետո ակտի ինկորպորացված 

տարբերակը: 

 

 

 



Հոդված 26. Նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական 

հրապարակումը պարբերական հրատարակությունների միջոցով 

 

1. Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական 

ակտերը, բացառությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ակտերի, դրանք ստանալու օրվան հաջորդող տասն օրվա ընթացքում 

պաշտոնապես հրապարակվում են «Արցախի Հանրապետության 

պաշտոնական տեղեկագրում»: 

2. Սույն հոդվածով նախատեսված նորմատիվ իրավական ակտերի 

պաշտոնական հրապարակման օրը համարվում է դրանց ամբողջական 

տեքստը «Արցախի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում» առաջին 

անգամ հրատարակման (լույս ընծայման) օրը: 

3. «Արցախի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրի» 

հրատարակման օր է համարվում տվյալ համարի համար նախատեսված 

տպաքանակի 80 տոկոսի իրացման համար առաքման օրը, որը նշվում է 

տեղեկագրի շապիկի առաջին էջի վրա: 

4. «Արցախի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիրը» 

հրապարակվում է ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս, քան ամիսը մեկ 

անգամ: 

5. Եթե նորմատիվ իրավական ակտը չի հրապարակվել դրանում նշված 

ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ, ապա իրավական ակտի ուժի մեջ մտնելու 

օր է համարվում դրա հրապարակմանը հաջորդող օրը, եթե սույն օրենքով այլ 

բան նախատեսված չէ: 

6. Եթե նորմատիվ իրավական ակտի շապիկի առաջին էջում զետեղված 

պաշտոնական հրապարակման օրվա նշումը չի համապատասխանում սույն 

հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով նախատեսված տեղեկագրերի 

փաստացի հրատարակման օրվան, ապա իրավական ակտի պաշտոնական 

հրապարակման օր է համարվում տեղեկագրերի փաստացի հրատարակման 

օրը, որի մասին տեղեկագրերը հրատարակող մարմինը` այդ տեղեկագրի 

հրատարակման օրվան հաջորդող հինգ օրվա ընթացքում պարտավոր է 

տեղեկագրի հաջորդ համարում տալ պաշտոնական հաղորդագրություն: 

7. «Արցախի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրի» 

հրատարակումն իրականացնում է նախարարությունը` Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: 

8. «Արցախի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիրը» ենթակա 

է ազատ իրացման և բաժանորդագրության: 

9. «Արցախի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր» 

պաշտոնական պարբերականը պետական պատվերով ստացող պետական 

մարմինների և կազմակերպությունների ցանկը հաստատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

10. Համայնքի ավագանու և ղեկավարի նորմատիվ որոշումների 

պաշտոնական հրապարակման օր է համարվում դրանք համայնքի տարածքի 

տարբեր վայրերում այդ նպատակով նախատեսված ցուցատախտակներին 

փակցնելու օրը: Ցուցատախտակները տեղադրվում են` ելնելով համայնքի 

բնակչության թվից` 300 բնակչին ոչ պակաս, քան մեկ ցուցատախտակ: 

11. Յուրաքանչյուր տարվա համար նախարարությունը հրատարակում 

է համայնքների նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածուներ: Այդ 



ժողովածուների հրատարակումն իրականացվում է պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին: 

 

Հոդված 27. «Արցախի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրի» 

 կառուցվածքը 

 

1. «Արցախի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիրը» 

բաղկացած է հետևյալ բաժիններից` 

1) առաջին բաժնում հրապարակվում են Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերը. 

2) երկրորդ բաժնում հրապարակվում են Արցախի Հանրապետության 

օրենքները. 

3) երրորդ բաժնում հրապարակվում են Արցախի Հանրապետության 

Գերագույն դատարանի կողմից սահմանադրական արդարադատություն 

իրականացնելու արդյունքում կայացված որոշումները.  

4) չորրորդ բաժնում հրապարակվում են Արցախի Հանրապետության 

նախագահի հրամանագրերը. 

5) հինգերորդ բաժնում հրապարակվում են Արցախի Հանրապետության 

նախագահի կարգադրությունները. 

6) վեցերորդ բաժնում հրապարակվում են Արցախի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի որոշումները. 

7) յոթերորդ բաժնում հրապարակվում են Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշումները. 

8) ութերորդ բաժնում հրապարակվում են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները. 

9) իններորդ բաժնում հրապարակվում են Արցախի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի որոշումները. 

10) տասներորդ բաժնում հրապարակվում են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները. 

11) տասնմեկերորդ բաժնում հրապարակվում են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի որոշումները. 

12) տասներկուերորդ բաժնում հրապարակվում են Արցախի 

Հանրապետության պետական նախարարի, նախարարների և պետական 

կառավարման այլ մարմինների ղեկավարների հրամանները. 

13) տասներեքերորդ բաժնում հրապարակվում են Արցախի 

Հանրապետության Գերագույն դատարանի կողմից վճռաբեկ բողոքի 

քննության արդյունքում կայացված որոշումները. 

14) տասնչորսերորդ բաժնում հրապարակվում են դատավորին 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, նրա 

լիազորությունները դադարեցնելու, դատավորի նկատմամբ քրեական 

հետապնդում հարուցելու կամ նրան ազատությունից զրկելու վերաբերյալ 

համաձայնություն տալու մասին Արցախի Հանրապետության Բարձրագույն 

դատական խորհրդի որոշումները. 

15) տասնհինգերորդ բաժնում հրապարակվում են Արցախի 

Հանրապետության առաջին ատյանի դատարանի, վերաքննիչ դատարանի և 

Գերագույն դատարանի` օրենքին կամ սույն օրենքով նախատեսված 



դեպքերում ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ 

իրավական ակտերին հակասող պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր 

ճանաչելու մասով կայացրած որոշումները, ինչպես նաև Արցախի 

Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհրդի՝ դատական 

ծառայության մասով կայացրած որոշումները: 

2. «Արցախի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում» 

իրավական ակտերը հրապարակվում են հերթական համարներով: Այդ 

համարները նորացվում են յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից: 

3. «Արցախի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրի» շապիկի 

վրա և առաջին էջում նշվում են տեղեկագրի տարեկան հերթական համարը, 

հրատարակման օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

4. Արցախի Հանրապետության նախարարների հրամանները 

հրապարակվում են համապատասխան նախարարությունների, ապա` 

պետական կառավարման այլ մարմինների անվանումների այբբենական 

հերթականությամբ: 

5. Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական 

ակտերի պաշտոնական հրատարակումն իրականացվում է այն տեսքով, ինչ 

տեսքով դրանք ուղարկվել են հրապարակման: 

6. Եթե նորմատիվ իրավական ակտի հրապարակումից հետո դրա 

տեքստում հայտնաբերվում են վրիպակներ կամ տեխնիկական բնույթի 

այնպիսի սխալներ, որոնց ուղղման դեպքում տեքստի բովանդակությունը չի 

փոխվում, ապա նորմատիվ իրավական ակտը հրապարակման ուղարկած 

մարմնի դիմումով նախարարությունը նորմատիվ իրավական ակտի 

տեքստում իրականացնում է համապատասխան ուղղում` տեղեկագրի 

հաջորդ համարում ուղղում կատարած լինելու վերաբերյալ տալով 

պաշտոնական հաղորդագրություն:  

7. Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական 

ակտերի, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերի պաշտոնական վերահրատարակման իրավունք ունեն 

նախարարությունը կամ օրենքով նախատեսված այլ անձինք: 

 

Հոդված 28. Նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական 

հրապարակումը նորմատիվ իրավական ակտերի հրապարակման 

միասնական կայքում 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական հրապարակումն 

իրականացվում է նախարարության կողմից վարվող նորմատիվ իրավական 

ակտերի հրապարակման միասնական կայքում (այսուհետ` միասնական 

կայք) հրապարակելու միջոցով: 

2. Պաշտոնական հրապարակման օրը ակտի վերջնական 

խմբագրությամբ ընդունված կամ ստորագրված, հրապարակման ենթակա 

ամբողջական տեքստն առաջին անգամ միասնական կայքում հրապարակելու 

օրն է: 

3. Նախարարությունը պարտավոր է երկու աշխատանքային օրվա 

ընթացքում ապահովել նորմատիվ իրավական ակտն ընդունած մարմնի 

կողմից սահմանված կարգով ներկայացված նորմատիվ իրավական ակտերի 



միասնական կայքում հրապարակելը, ինչպես նաև նորմատիվ իրավական 

ակտերի պաշտոնական ինկորպորացիան: 

4. Պաշտոնական հրապարակումն իրականացվում է այն տեսքով, ինչ 

տեսքով դրանք ուղարկվել են հրապարակման: Այլ անձանց կամ 

մարմիններին արգելվում է կատարել լեզվաոճական, խմբագրական, 

շարադասական կամ այլ բնույթի փոփոխություններ իրավաստեղծ մարմնի` 

վերջնական խմբագրությամբ ընդունած նորմատիվ իրավական ակտում, 

բացառությամբ ուղղագրական կամ կետադրական սխալների ուղղման, որոնց 

ուղղման դեպքում տեքստի բովանդակությունը չի փոխվում: 

5. Եթե նորմատիվ իրավական ակտի հրապարակումից հետո դրա 

տեքստում հայտնաբերվում են վրիպակներ կամ տեխնիկական բնույթի 

այնպիսի սխալներ, որոնց ուղղման դեպքում տեքստի բովանդակությունը չի 

փոխվում, ապա նորմատիվ իրավական ակտը հրապարակման ուղարկած 

մարմնի դիմումով նախարարությունը նորմատիվ իրավական ակտի 

տեքստում իրականացնում է համապատասխան ուղղում` կատարելով նշում` 

ուղղում կատարած լինելու վերաբերյալ: 

6. Նորմատիվ իրավական ակտերն ընդունող մարմնի կողմից 

նորմատիվ իրավական ակտերը հրապարակման ներկայացնելու կարգը, 

միասնական կայքում դրանք հրապարակելու, դրանցում ուղղում կատարելու 

և պաշտոնական ինկորպորացիայի կարգը սահմանվում են 

արդարադատության ոլորտում Արցախի Հանրապետության կառավարության 

քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող նախարարի հրամանով: 

 

 Հոդված 29. Նորմատիվ իրավական ակտերի հաշվառումը և 

պահպանումը 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտն ընդունող մարմինը պարտավոր է 

սահմանված կարգով իրականացնել իր կողմից ընդունված իրավական 

ակտերի ներքին հաշվառում և պահպանում: 

2. Ընդունող մարմինը հաշվառված նորմատիվ իրավական ակտերը 

պահում է անժամկետ: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտերի հաշվառումը և պահպանումն 

իրականացվում են ընդունող մարմնի սահմանած կարգով: 

 

Հոդված 30. Նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների կատարումը 

  

1. Եթե նորմատիվ իրավական ակտի որևէ դրույթ կարող է կատարվել 

միայն այդ նորմատիվ իրավական ակտով նախատեսված այլ նորմատիվ 

իրավական ակտի ընդունմամբ, կամ դրա կատարումն ուղղակիորեն 

պայմանավորված է նորմատիվ իրավական այլ ակտի ընդունմամբ, ապա 

նորմատիվ իրավական ակտի այդ դրույթը գործում է համապատասխան 

նորմատիվ իրավական այլ ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից: 
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ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻ, 

ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԵՎ ԱՆՁԱՆՑ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ, ՆՈՐՄԱՏԻՎ 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 

 

Հոդված 31. Նորմատիվ իրավական ակտերի գործողությունը 

ժամանակի մեջ 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտի գործողությունը տարածվում է դրա 

ուժի մեջ մտնելուց հետո գործող հարաբերությունների վրա, եթե այլ բան 

նախատեսված չէ Սահմանադրությամբ, օրենքով կամ տվյալ նորմատիվ 

իրավական ակտով: 

2. Սահմանադրության 73-րդ հոդվածին համապատասխան` անձի 

իրավական վիճակը վատթարացնող օրենքները և այլ իրավական ակտերը 

հետադարձ ուժ չունեն, իսկ անձի իրավական վիճակը բարելավող օրենքները 

և այլ իրավական ակտերը հետադարձ ուժ ունեն, եթե դա նախատեսված է այդ 

ակտերով: 

3. Սահմանադրության 72-րդ հոդվածին համապատասխան` արարքի 

պատժելիությունը վերացնող կամ պատիժը մեղմացնող օրենքն ունի 

հետադարձ ուժ: 

4. Ուժը կորցրած նորմատիվ իրավական ակտի կամ դրա մասի 

գործողությունը տարածվում է մինչև դրա ուժը կորցնելու օրը գործող 

հարաբերությունների վրա, եթե օրենքով կամ ակտն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին նորմատիվ իրավական ակտով այլ բան նախատեսված չէ: 

 

Հոդված 32. Նորմատիվ իրավական ակտերի գործողությունը 

 տարածության մեջ 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտերի գործողությունը տարածվում է 

Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքի վրա, եթե այլ բան 

սահմանված չէ այդ նորմատիվ իրավական ակտով, կամ դրա էությունից չի 

բխում, որ դրա գործողությունը տարածվում է միայն որոշակի տարածքի վրա: 

 

Հոդված 33. Նորմատիվ իրավական ակտերի գործողությունն անձանց 

շրջանակներում 

 

1. Արցախի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտի 

գործողությունը տարածվում է Արցախի Հանրապետության` ի դեմս դրա 

մարմինների, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների, Արցախի 

Հանրապետության իրավաբանական անձանց, Արցախի Հանրապետության 

համայնքների` ի դեմս դրանց մարմինների, Արցախի Հանրապետության 

տարածքում գտնվող օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն 

չունեցող անձանց, միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա 

իրավաբանական անձանց, Արցախի Հանրապետությունում գործող 

օտարերկրյա իրավաբանական անձանց և միջազգային 

կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև 

օտարերկրյա պետություններում գտնվող Արցախի Հանրապետության 



դիվանագիտական, հյուպատոսական և այլ ներկայացուցչությունների վրա, 

եթե այդ իրավական ակտով այլ բան նախատեսված չէ: 

 

 

Հոդված 34. Նորմատիվ իրավական ակտերի գործողության ժամկետը 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտը գործում է անժամկետ, եթե տվյալ 

նորմատիվ իրավական ակտով այլ գործողության ժամկետ նախատեսված չէ: 

2. Ժամանակավոր գործողություն կարող է սահմանվել ողջ նորմատիվ 

իրավական ակտի կամ դրա առանձին մասերի համար: Մինչև սահմանված 

ժամկետի ավարտն ակտն ընդունող մարմինը կարող է երկարաձգել ակտի 

գործողության ժամկետը կամ դրան հաղորդել անժամկետ բնույթ: 
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ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎՈՒՄԸ 

 

 Հոդված 35. Նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված ժամկետի 

որոշումը 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ժամկետները 

հաշվարկվում են տարիներով, ամիսներով, օրերով և ժամերով: 

2. Տարիներով, ամիսներով կամ օրերով հաշվարկվող ժամկետների 

ընթացքն սկսվում է այն օրացուցային տարվա, ամսվա, ամսաթվի կամ վրա 

հասած իրադարձությանը հաջորդ օրվանից, որով որոշված է դրա ժամկետի 

սկիզբը: 

3. Տարիներով հաշվարկվող ժամկետը լրանում է ժամկետի վերջին 

տարվա համապատասխան ամսին և ամսաթվին: 

4. Ամիսներով հաշվարկվող ժամկետը լրանում է ժամկետի վերջին 

ամսվա համապատասխան ամսաթվին: Եթե ամիսներով հաշվարկվող 

ժամկետը լրանում է այն ամսին, որը չունի համապատասխան ամսաթիվ, 

ապա ժամկետը լրանում է այդ ամսվա վերջին օրը: Կես տարով որոշված 

ժամկետի նկատմամբ կիրառվում են ամիսներով հաշվարկվող ժամկետների 

կանոնները: 

5. Տարվա եռամսյակներով հաշվարկվող ժամկետի նկատմամբ 

կիրառվում են ամիսներով հաշվարկվող ժամկետի կանոնները: Եռամսյակը 

համարվում է երեք ամսին հավասար, իսկ եռամսյակների հաշվարկը 

կատարվում է տարվա սկզբից: 

6. Կես ամսով որոշվող ժամկետը դիտվում է որպես օրերով 

հաշվարկվող ժամկետ և հավասար է 15 օրվա: 

7. Օրերով հաշվարկվող ժամկետը լրանում է այդ ժամկետի վերջին օրը: 

8. Եթե ժամկետի ավարտը պայմանավորված է վրա հասած 

իրադարձությամբ, ապա այն ավարտված է համարվում վրա հասած 

իրադարձության օրվան հաջորդ օրվանից, որով որոշված է ժամկետի 

ավարտը: 

9. Եթե կոնկրետ իրավահարաբերությունը կարգավորող նորմատիվ 

իրավական ակտով սահմանված է ժամկետների հաշվարկման այլ կարգ, 

ապա տվյալ ակտով կարգավորվող իրավահարաբերությունների ժամանակ 



կիրառվում է այդ նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված ժամկետների 

հաշվարկման կարգը: 

10. Եթե ժամկետի հաշվարկը պայմանավորված է պետական կամ 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությամբ 

պայմանավորված իրադարձության վրա հասնելու փաստով, ապա այդ 

մարմինը պարտավոր է իրադարձության վրա հասնելու մասին 

տեղեկատվությունը հրապարակել իր պաշտոնական ինտերնետային 

կայքէջում: 

 

Հոդված 36. Ժամկետի վերջին օրը գործողություններ կատարելու 

 կարգը 

  

1. Եթե ժամկետը սահմանվել է որևէ գործողություն կատարելու համար, 

ապա այդ գործողությունը կարող է կատարվել մինչև ժամկետի վերջին օրվա 

ժամը 24:00-ն: 

2. Եթե այդ գործողությունը պետք է կատարվի որևէ 

կազմակերպությունում կամ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմնում, ապա ժամկետը լրանում է այն ժամին, երբ այդ մարմնում կամ 

կազմակերպությունում սահմանված կանոններով դադարեցվում են 

համապատասխան գործառնությունները: 

3. Մինչև ժամկետի վերջին օրվա ժամը 24:00-ն կապի 

կազմակերպությանը հանձնված փաստաթղթերը համարվում են ժամկետում 

հանձնված: 

4. Եթե ժամկետի վերջին օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա ժամկետի 

ավարտի օր է համարվում դրան հաջորդող աշխատանքային օրը: 
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ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ, ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼԸ 

 

Հոդված 37. Նորմատիվ իրավական ակտի փոփոխությունները և 

լրացումները 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխությունները կատարվում են 

նրա առանձին` 

1) բառեր, թվեր կամ կետադրական նշաններ այլ բառերով, թվերով կամ 

կետադրական նշաններով փոխարինելու միջոցով. 

2) բառեր, թվեր կամ նախադասություններ հանելու միջոցով. 

3) բաժիններ, ենթաբաժիններ, գլուխներ, հոդվածներ, մասեր, կետեր, 

ենթակետեր, պարբերություններ կամ նախադասություններ նոր 

խմբագրությամբ շարադրելու միջոցով. 

4) բաժինների, ենթաբաժինների, գլուխների, հոդվածների, մասերի, 

կետերի, ենթակետերի կամ պարբերությունների գործողությունը 

դադարեցնելու միջոցով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված 

փոփոխություններն իրականացվում են նորմատիվ իրավական ակտերի 



գործողության դադարեցման համար նախատեսված կարգով ու պայմաններով 

և առաջացնում են իրավական ակտի գործողության դադարեցման համար 

նախատեսված համապատասխան հետևանքներ: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտում լրացումներ կատարվում են դրանում 

նոր բաժիններ, ենթաբաժիններ, գլուխներ, հոդվածներ, մասեր, կետեր, 

ենթակետեր, պարբերություններ, նախադասություններ, բառեր, թվեր կամ 

կետադրական նշաններ լրացնելու միջոցով: 

 

Հոդված 38. Նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխություններ և 

 լրացումներ կատարելու ընդհանուր կանոնները 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխություն կամ լրացում 

կատարում է միայն այդ նորմատիվ իրավական ակտն ընդունած մարմինը 

կամ նրա իրավահաջորդը: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխություն կամ լրացում կարող 

է կատարվել միայն նույն տեսակի նորմատիվ իրավական ակտով: 

Օրենսգրքերում փոփոխություն կամ լրացում կատարվում է օրենքով: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտում կատարվող փոփոխությունների կամ 

լրացումների ձևը (տեսքը) պետք է համապատասխանի փոփոխվող կամ 

լրացվող իրավական ակտի ձևին (տեսքին): 

4. Եթե նորմատիվ իրավական ակտում կատարվում են ծավալուն 

փոփոխություններ կամ լրացումներ, ապա ակտը կարող է ամբողջությամբ 

շարադրվել նոր խմբագրությամբ: 

5. Սահմանված կարգով պաշտոնապես հրապարակված և ուժի մեջ 

մտած փոփոխություններ կամ լրացումներ նախատեսող նորմատիվ 

իրավական ակտում փոփոխությունների կամ լրացումների մասով 

փոփոխություն կամ լրացում չի կատարվում: Նոր փոփոխությունները կամ 

լրացումները կատարվում են միայն հիմնական ակտում: 

6. Փոփոխություն կամ լրացում կարող է կատարվել նաև սահմանված 

կարգով պաշտոնապես հրապարակված, սակայն ուժի մեջ չմտած նորմատիվ 

իրավական ակտում կամ դրա ուժի մեջ չմտած մասում, իսկ այն դեպքում, երբ 

ակտն արդեն ինկորպորացվել է, ապա` հիմնական նորմատիվ իրավական 

ակտում: 

7. Համատեղ ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերում 

փոփոխություններն ու լրացումները կատարվում են ակտն ընդունած 

մարմինների կամ դրանց իրավահաջորդների համատեղ ընդունած նորմատիվ 

իրավական ակտով: 

 

Հոդված 39. Նորմատիվ իրավական ակտի գործողության կասեցումը 

  

1. Իրավաստեղծ մարմնի, դրա իրավահաջորդի կամ համապատասխան 

լիազորություններով օժտված մարմնի որոշմամբ նորմատիվ իրավական 

ակտի կամ նորմատիվ իրավական ակտի մասի գործողությունը կարող է 

կասեցվել: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտի կամ նորմատիվ իրավական ակտի 

մասի գործողության կասեցման մասին նորմատիվ իրավական ակտով պետք 

է սահմանվեն` 



1) նորմատիվ իրավական ակտի կամ նորմատիվ իրավական ակտի 

մասի գործողության կասեցման պատճառը, նպատակը և ժամկետը. 

2) մինչև նորմատիվ իրավական ակտի կամ նորմատիվ իրավական 

ակտի մասի գործողության կասեցման դադարեցումը դրանով կարգավորվող 

հարաբերությունների կարգավորման կարգը և պայմանները: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դրույթները չնախատեսող 

իրավական ակտի գործողությունը կասեցնող իրավական ակտն 

իրավաբանական ուժ չունի: 

 

 Հոդված 40. Նորմատիվ իրավական ակտի գործողության դադարեցումը 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտի, բացառությամբ Սահմանադրության, 

գործողությունը դադարեցվում է` 

1) նորմատիվ իրավական ակտն ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում. 

2) նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչվելու դեպքում. 

3) նորմատիվ իրավական ակտը չեղյալ ճանաչվելու դեպքում. 

4) նորմատիվ իրավական ակտը վերացված ճանաչվելու դեպքում: 

2. Եթե նորմատիվ իրավական ակտի գործողությունը դադարեցվելու է 

դրանով կարգավորվող հարաբերությունների միայն որոշակի մասով, որը 

հնարավոր չէ առանձնացնել նորմատիվ իրավական ակտի մասերի ձևով, 

ապա նորմատիվ իրավական ակտի գործողությունը դադարեցվում է 

մասնակի: Այս դեպքում նորմատիվ իրավական ակտի գործողությունը 

դադարեցնող ակտում հստակ նշվում է այն հարաբերությունների շրջանակը, 

որոնց մասով դադարեցվում է նորմատիվ իրավական ակտի գործողությունը: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտի գործողության դադարեցմամբ 

դադարեցվում է նաև այդ նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին նորմատիվ իրավական ակտի 

գործողությունը: 

4. Նորմատիվ իրավական ակտի գործողության դադարեցման մասին 

նորմատիվ իրավական ակտ ընդունելու դեպքում գործողությունը 

դադարեցված նորմատիվ իրավական ակտով կամ դրա համաձայն 

գործողությունը դադարեցված նորմատիվ իրավական ակտերի 

գործողությունը չի վերականգնվում: 

5. Նորմատիվ իրավական ակտի գործողության դադարեցումն այն 

ընդունած մարմինը կամ նրա իրավահաջորդը կամ համապատասխան 

լիազորություններով օժտված մարմինը կատարում է նույն տեսակի կամ 

բնույթի նորմատիվ իրավական ակտով: Օրենսգրքերի գործողությունը 

դադարեցվում է համապատասխան օրենքով: 

6. Սույն օրենքով նախատեսված` նորմատիվ իրավական ակտերի 

գործողությունը դադարեցնելու վերաբերյալ կանոնները կիրառվում են նաև 

դրանց մասերի գործողությունների դադարեցման ժամանակ: Նորմատիվ 

իրավական ակտի մասի գործողության դադարեցումը չի հանգեցնում այդ 

նորմատիվ իրավական ակտի կամ դրա այլ մասերի գործողության 

դադարեցման, բացառությամբ այդ մասով հաստատված հավելվածի: 

7. Համատեղ ընդունված նորմատիվ իրավական ակտի գործողությունը 

կարող է դադարեցվել նորմատիվ իրավական ակտն ընդունած մարմինների 

կամ դրանց իրավահաջորդների համատեղ նորմատիվ իրավական ակտով: 



 

 Հոդված 41. Նորմատիվ իրավական ակտն ուժը կորցրած ճանաչելը 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտն ուժը կորցրած է ճանաչվում` 

1) իրավաստեղծ մարմնի, դրա իրավահաջորդի կամ համապատասխան 

լիազորություններով օժտված մարմնի որոշմամբ, եթե` 

ա. վերացել է նորմատիվ իրավական ակտով կարգավորվող 

հարաբերությունների հետագա իրավական կարգավորման անհրաժեշ-

տությունը, 

բ. նորմատիվ իրավական ակտով կարգավորվող հարաբերությունները 

կարգավորվում կամ կարգավորվելու են այլ նորմատիվ իրավական ակտով, 

գ. ուժի մեջ է մտել ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող 

նորմատիվ իրավական ակտ, որին հակասում են այդ նորմատիվ իրավական 

ակտի դրույթները, 

դ. ուժի մեջ է մտել Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագիր, որի նորմերին հակասում է այդ նորմատիվ իրավական ակտը: 

2. Ժամկետային, գործողության կատարմամբ կամ փաստի 

առաջացմամբ սահմանափակված նորմատիվ իրավական ակտի համար 

նախատեսված ժամկետը լրանալու դեպքում գործողության կատարմամբ կամ 

փաստի առաջացմամբ նորմատիվ իրավական ակտը համարվում է ուժը 

կորցրած: Նման դեպքերում նորմատիվ իրավական ակտն ուժը կորցրած 

ճանաչելու վերաբերյալ առանձին նորմատիվ իրավական ակտ չի ընդունվում: 

3. Եթե նորմատիվ իրավական ակտը հակասում է հետագայում ուժի մեջ 

մտած ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ իրավական 

ակտին, ապա իրավաստեղծ մարմինը, բացառությամբ Արցախի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի և հանրաքվեով ընդունված օրենքների, 

պարտավոր է իր ընդունած նորմատիվ իրավական ակտն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին կամ փոփոխություն կամ լրացում կատարելու մասին 

ընդունել նորմատիվ իրավական ակտ` ավելի բարձր իրավաբանական ուժ 

ունեցող նորմատիվ իրավական ակտերն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո` 

երկու ամսվա ընթացքում, եթե ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող 

նորմատիվ իրավական ակտով այլ ժամկետ նախատեսված չէ:  

4. Իրավաստեղծ մարմնի` առանց իրավահաջորդի գործունեության 

դադարման դեպքում դրա նորմատիվ իրավական ակտերն ուժը կորցրած են 

ճանաչվում իրավական ակտն ընդունող մարմնի լուծարման պահից, եթե 

իրավաստեղծ մարմնի գործունեության դադարեցման մասին իրավական 

ակտով այլ բան նախատեսված չէ: 

 

Հոդված 42. Նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչելը 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր է ճանաչվում իրավաստեղծ 

մարմնի, դրա իրավահաջորդի կամ համապատասխան լիազորություններով 

օժտված մարմնի ակտով, եթե նորմատիվ իրավական ակտն ընդունվել կամ 

գործել է` հակասելով ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ 

իրավական ակտի: 



2. Անվավեր ճանաչված նորմատիվ իրավական ակտն իր իրավական 

ուժը կորցնում է այն անվավեր ճանաչելու մասին ակտի ուժի մեջ մտնելու 

պահից, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերի: 

3. Անվավեր ճանաչված նորմատիվ իրավական ակտն իր իրավական 

ուժը կարող է կորցնել այդ իրավական ակտի ընդունման պահից, իսկ այն 

դեպքում, երբ անվավերության հիմքն առաջացել է նորմատիվ իրավական 

ակտն ընդունելուց հետո, ապա անվավերության հիմքի առաջացման պահից` 

հանրային շահերի պաշտպանությունից ելնելով՝ անվավեր ճանաչելու մասին 

ակտով ուղղակիորեն նախատեսելու դեպքում: 

4. Նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու մասին 

նորմատիվ իրավական ակտով լուծվում են` 

1) նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու հետևանքով 

անձանց խախտված իրավունքները ճանաչելու կամ մինչև խախտումը եղած 

իրավական վիճակը վերականգնելու հարցերը. 

2) անձանց իրավունքը խախտող կամ դրա խախտման համար վտանգ 

ստեղծող գործողությունները կասեցնելու կամ վերացնելու հարցերը. 

3) անվավեր ճանաչված նորմատիվ իրավական ակտն ընդունելու և 

անվավեր ճանաչելու հետևանքով պատճառված վնասները հատուցելու 

հարցերը: 

5. Նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչվելու դեպքում 

ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք պարտավոր չեն անվավեր 

ճանաչված նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա իրենց տրամադրված 

իրավունքներից, ազատություններից, արտոնություններից օգտվելու 

հետևանքով պետությանը կամ համայնքին պատճառած վնասները հատուցել 

կամ վերականգնել: 

 

Հոդված 43. Նորմատիվ իրավական ակտը չեղյալ ճանաչելը 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտը չեղյալ է ճանաչվում իրավաստեղծ 

մարմնի, դրա իրավահաջորդի կամ համապատասխան լիազորություններով 

օժտված մարմնի որոշմամբ, եթե ընդունված նորմատիվ իրավական ակտը 

դեռևս չի կիրառվել և աննպատակահարմար է կիրառել, կամ դրանով 

նախատեսված հարաբերություններն այդ նորմատիվ իրավական ակտով կամ 

դրանով նախատեսված կարգով հնարավոր չէ կարգավորել, կամ դրանով 

նախատեսված պահանջները հնարավոր չէ իրականացնել: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտը չեղյալ է ճանաչվում ընդունման 

պահից: 

 

Հոդված 44. Նորմատիվ իրավական ակտը վերացված ճանաչելը 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտը վերացված է ճանաչվում իրավաստեղծ 

մարմնի, դրա իրավահաջորդի կամ համապատասխան լիազորություններով 

օժտված մարմնի որոշմամբ, եթե վերացել է դրանով կարգավորվող 

հարաբերությունների իրավական կարգավորման անհրաժեշտությունը, և 

այդ իրավական ակտի գործողությունը դադարեցնելու մասին 

իրավական ակտին տրվելու է հետադարձ ուժ: 



Սույն դրույթը չի տարածվում այն դեպքերի վրա, երբ նորմատիվ 

իրավական ակտի գործողությունը դադարեցվում է ավելի բարձր 

իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ իրավական ակտերին հակասելու 

կամ հակասող ճանաչվելու պատճառով: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտը վերացված ճանաչվելու 

մասին իրավական ակտով պետք է լուծվեն իրավական ակտին հետադարձ 

ուժ տալու կարգը և պայմանները: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտը վերացված ճանաչվելու դեպքում չեն 

իրականացվում սույն օրենքի 42-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված 

միջոցառումները: 
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ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆՈՐՄԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿՈԼԻԶԻԱՆԵՐԻ) ԵՎ 

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԲԱՑԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

 

 Հոդված 45. Իրավունքի և օրենքի անալոգիայի (համանմանության) 

 կիրառումը 

 

1. Եթե օրենսդրության մեջ բացակայում է կոնկրետ հասարակական 

հարաբերությունը կարգավորող իրավական նորմը, սակայն օրենսդրությամբ 

սահմանված է համանման հարաբերությունները կարգավորող այլ իրավական 

նորմ, ապա այդպիսի հարաբերությունների նկատմամբ (եթե դա չի հակասում 

դրանց էությանը) կիրառվում են համանման հարաբերություններ 

կարգավորող իրավական նորմերը (օրենքի անալոգիա): 

2. Օրենսդրության մեջ կոնկրետ հասարակական հարաբերությունը 

կարգավորող իրավական նորմի բացակայության և օրենքի անալոգիայի 

կիրառման անհնարինության դեպքում այդպիսի հարաբերությունների 

նկատմամբ կիրառվում են իրավունքի տվյալ ճյուղի սկզբունքները կամ տվյալ 

իրավահարաբերության էությանը համապատասխան իրավունքի ընդհանուր 

սկզբունքները (իրավունքի անալոգիա): 

3. Օրենքի կամ իրավունքի անալոգիա չի կարող կիրառվել, եթե դրանով 

սահմանափակվում են անձանց իրավունքները, ազատությունները, կամ 

նրանց համար նախատեսվում է նոր պարտականություն կամ 

պատասխանատվություն, կամ խստացվում են նրանց նկատմամբ կիրառվող 

պատասխանատվության, հարկադրանքի միջոցները կամ դրանց կիրառման 

կարգը, հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների վճարման կարգը, 

անձանց գործունեության նկատմամբ հսկողություն ու վերահսկողություն 

իրականացնելու պայմանները և կարգը: 

4. Օրենքի անալոգիան և իրավունքի անալոգիան կարող են կիրառվել 

միայն, եթե տվյալ օրենքով չի արգելվում անալոգիայի կիրառումը: 

 

Հոդված 46. Իրավական կոլիզիաների լուծման կանոնները 

  

1. Նորմատիվ իրավական ակտերի նորմերի միջև կոլիզիաների 

դեպքում, ըստ հերթականության, կիրառվում են հետևյալ կանոնները, ընդ 



որում, յուրաքանչյուր հաջորդ կանոնը կիրառվում է, եթե կիրառելի չէ նախորդ 

կանոնը՝ 

1) գործում է ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ 

իրավական ակտի նորմը. 

2) ընդհանուր նորմի և հատուկ նորմի միջև կոլիզիաների դեպքում 

գործում է հատուկ նորմը, սակայն եթե նորմատիվ իրավական ակտն ունի 

ընդհանուր և հատուկ մասեր, ապա այդ մասերի նորմերի միջև կոլիզիայի 

դեպքում գործում են ընդհանուր մասի նորմերը. 

3) գործում են ավելի վաղ ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական ակտի 

նորմերը. 

4) գործում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար 

բարենպաստ նորմատիվ իրավական ակտի նորմը, եթե այդ նորմի կիրառմամբ 

չեն շոշափվում այլ անձանց իրավունքները կամ օրինական շահերը: 
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ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ 

 

Հոդված 47. Նորմատիվ իրավական ակտի նորմի մեկնաբանումը 

  

1. Նորմատիվ իրավական ակտի նորմը մեկնաբանվում է` հաշվի 

առնելով նորմատիվ իրավական ակտն ընդունելիս այն ընդունող մարմնի 

նպատակը՝ ելնելով դրանում պարունակվող բառերի և 

արտահայտությունների տառացի նշանակությունից, ամբողջ հոդվածի, գլխի, 

ենթաբաժնի, բաժնի կարգավորման համատեքստից, այն նորմատիվ 

իրավական ակտի դրույթներից, ի կատարումն որի ընդունվել է այդ ակտը, 

տվյալ նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված սկզբունքներից, իսկ 

այդպիսի սկզբունքներ սահմանված չլինելու դեպքում` տվյալ 

իրավահարաբերությունը կարգավորող իրավունքի ճյուղի սկզբունքներից: 
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Հոդված 48. Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական 

պարզաբանումը և պարզաբանման իրավասու մարմինները 

  

1. Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզաբանումը 

նորմատիվ իրավական ակտի դրույթների իմաստի պարզմանն ուղղված 

գործընթաց է՝ դրանց ոչ բավարար հստակության, տարաբնույթ ընկալման, 

ինչպես նաև նորմատիվ իրավական ակտի կիրառման բնագավառում ծագած 

հարցերի պարզման անհրաժեշտության դեպքերում: 

2. Օրենքի և Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանում կարող է տալ ակտը կիրառող 

պետական կառավարման համակարգի մարմինը: Սույն մասում նշված 

ակտերի վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանում տալու պետական 

կառավարման համակարգի մարմինների ցանկը և համապատասխան 

բնագավառները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշմամբ: Մեկ բնագավառի վերաբերյալ պարզաբանումներ 



տալու իրավունք ունի միայն մեկ մարմին, կամ պարզաբանում կարող են տալ 

մի քանի իրավասու մարմիններ` համատեղ: Մեկ հարցի վերաբերյալ 

պաշտոնական պարզաբանում կարող է տրվել միայն մեկ անգամ, եթե 

նախկինը հետ չի կանչվել: 

3. Սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված մարմինները 

տալիս են իրենց ոլորտային օրենսդրական ակտերի պաշտոնական 

պարզաբանումը, բացառությամբ դատական համակարգի մարմինների: 

4. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի վերաբերյալ 

պաշտոնական պարզաբանում տալիս են ակտն ընդունելու իրավասություն 

ունեցող մարմինները: 

5. Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզաբանումը կարող 

է իրականացվել պարզաբանող մարմնի նախաձեռնությամբ, այլ պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմնի միջնորդությամբ կամ ֆիզիկական 

կամ իրավաբանական անձանց դիմումի հիման վրա: 

6. Պաշտոնական պարզաբանում ստանալու համար ֆիզիկական կամ 

իրավաբանական անձն իր դիմումում նշում է սույն հոդվածի 1-ին մասով 

սահմանված հարցերով պարզաբանում ստանալու անհրաժեշտության 

մասին` նշելով առաջադրված հարցերի իրավական հիմքերը, սեփական 

շահագրգռվածությամբ` այն իրավիճակը, որի կապակցությամբ 

անհրաժեշտություն է առաջացել ստանալու պարզաբանում, ինչպես նաև 

հարցի պարզաբանման իր տարբերակը: 

7. Պաշտոնական պարզաբանումը տրվում է դիմումն ստանալուն 

հաջորդող ոչ ուշ, քան 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Պաշտոնական 

պարզաբանումը կարող է երկարաձգվել ևս 15 աշխատանքային օրով` այդ 

մասին իրազեկելով պաշտոնական պարզաբանում պահանջող անձին: 

8. Սույն հոդվածի 7-րդ մասում նշված ժամկետում պաշտոնական 

պարզաբանում չստանալու դեպքում դիմող անձն իրավասու է նորմատիվ 

իրավական ակտի պահանջներն իրականացնելիս առաջնորդվելու իր 

ներկայացրած պարզաբանման տարբերակով, որը պետք է ուղղակիորեն բխի 

իրավական ակտի պահանջներից, չպետք է փոփոխի դրա իմաստը, պետք է 

պարզաբանվի օրենքի պահանջների պահպանմամբ և դրանում 

պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությամբ: 

9. Սույն հոդվածի պահանջներին չհամապատասխանող դիմումները 

համարվում են խորհրդատվություն ստանալու նպատակ հետապնդող, դրանց 

վերաբերյալ տրվում են միայն օրենքով նախատեսված պատասխաններ: 

 

Հոդված 49. Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական 

պարզաբանման ակտը և դրա հրապարակումը 

 

1. Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզաբանման ակտը 

ունենում է ընդունման օր (ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ), հերթական համար և 

վերնագիր: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզաբանման ակտը 

բաղկացած է ներածական, նկարագրական, պատճառաբանական և 

եզրափակիչ մասերից: 

3. Ներածական մասում նշվում են պարզաբանող մարմնի անվանումը, 

նորմատիվ իրավական ակտի վավերապայմանները, որում ամրագրված է 



պարզաբանվող դրույթը, սույն օրենքի 48-րդ հոդվածի 6-րդ մասով 

սահմանված հիմքը: Նկարագրական մասում տրվում է իրավական նորմի 

բովանդակությունը: Պատճառաբանական մասում նշվում է 

եզրահանգումներին հասնելու հիմնավորումը կամ հետևություններին 

հանգելու ընթացքը, եզրափակիչ մասում` իրավական նորմի վերաբերյալ 

պաշտոնական պարզաբանումը: 

4. Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզաբանման ակտն 

ստորագրում է համապատասխան մարմնի ղեկավարը: 

5. Պաշտոնական պարզաբանման ակտի մեկ օրինակը դրա 

ստորագրման օրվան հաջորդող օրն ուղարկվում է սույն օրենքով սահմանված 

նորմատիվ իրավական ակտերի համար նախատեսված պաշտոնական 

հրապարակման: 

6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված կարգով հրապարակվելուց 

հետո պաշտոնական պարզաբանումը պարտադիր բնույթ չունի, սակայն 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ 

հարաբերություններում անձինք իրավունք ունեն առաջնորդվելու 

պաշտոնական պարզաբանումով, իսկ պաշտոնական պարզաբանում տված 

իրավասու մարմինը պարտավոր է առաջնորդվել իր տված պարզաբանումով: 

7. Պարզաբանում տված իրավասու մարմինն իրավունք ունի հետ 

կանչելու պաշտոնական պարզաբանումը և այն փոխարինելու նոր 

պարզաբանմամբ, եթե տեղի է ունեցել հանգամանքների էական 

փոփոխություն: 

8. Դրույթի վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանումը կարող է 

կիրառվել մինչև համապատասխան նորմատիվ դրույթի փոփոխությունը կամ 

գործողության դադարեցումը, եթե իրավասու մարմինը հետ չի կանչել: 

 

Հոդված 50. Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական 

պարզաբանման հետևանքները 

 

1. Եթե պաշտոնական պարզաբանում ստանալու համար դիմում 

ներկայացրած անձն առաջնորդվել է սույն օրենքի պահանջների 

պահպանմամբ տրված պաշտոնական պարզաբանմամբ, ապա այդ 

պարզաբանման և իրավասու մարմնի` հետագայում տված պարզաբանման 

միջև հակասության կամ իր նկատմամբ գործողություններ կատարելիս, 

որոշումներ կայացնելիս դրանով չառաջնորդվելու դեպքում անձն ազատվում 

է սխալ պարզաբանման հետևանքով թույլ տրված խախտումների համար 

նախատեսված պատասխանատվությունից: 

2. Իրավասու մարմինների տված պաշտոնական սխալ պարզաբանման 

հետևանքով պատճառված վնասի համար օրենքով սահմանված կարգով 

պատասխանատվություն է կրում Արցախի Հանրապետությունը կամ 

համապատասխան համայնքը: 
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Հոդված 51. Եզրափակիչ մաս 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ սույն օրենքի 28-րդ 

հոդվածի, որն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հուլիսի 1-ից: 

2. Սույն օրենքի 26-րդ և 27-րդ հոդվածները գործում են մինչև 2022 

թվականի հուլիսի 1-ը: 

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 

թվականի ապրիլի 16-ի ՀՕ-26 օրենքը: 

 

Հոդված 52. Անցումային դրույթներ 

 

1. Այն նորմատիվ ենթաօրենսդրական ակտերը, որոնք ընդունած 

մարմինները Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության կամ 

համապատասխան մարմիններին կամ պաշտոնատար անձանց 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտ ընդունելու լիազորություն 

սահմանող օրենքների ուժի մեջ մտնելուց հետո այլևս իրավասու չեն 

ընդունելու ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր, շարունակում 

են գործել, սակայն արգելվում է դրանցում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարել: Սույն մասով նախատեսված ակտերի գործողությունը կարող է 

դադարեցնել այդ ակտերով սահմանված հարաբերությունները կարգավորելու 

իրավասություն ունեցող մարմինը: 

2. Մինչև սույն օրենքի 28-րդ հոդվածի ուժի մեջ մտնելը նորմատիվ 

իրավական ակտերի պաշտոնական ինկորպորացիայի իրականացման կարգը 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-24-Ն 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի  

              մայիսի 30-ին 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

1. Սույն օրենքը սահմանում է պետական սուրհանդակային կապի 

(այսուհետ` սուրհանդակային կապ) կազմակերպման սկզբունքները, այն 

իրականացնող մարմնի իրավունքներն ու պարտականությունները, ուժերն ու 

միջոցները, կարգավորում է այդ մարմնի գործունեության հետ կապված այլ 

հարաբերություններ: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հոդված 1. Սույն օրենքի հիմնական հասկացությունները 

 

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական 

հասկացությունները. 

1) թղթակցություն` պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող 

տեղեկություններ պարունակող փաթեթներ, ծանրոցներ, նամակահակեր, 

ինչպես նաև այլ ծառայողական (այդ թվում` ոչ գաղտնի) առաքանիներ, որոնք, 

սույն օրենքի համաձայն, ենթակա են առաքման. 

2) սուրհանդակային կապ` մեթոդների ու միջոցների ամբողջություն, 

որն ապահովում է սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված անձանց և 

պետական մարմինների թղթակցության օպերատիվ առաքումն ու 

երաշխիքային պահպանվածությունը. 

3) սուրհանդակային կապի մարմին` սույն օրենքով սահմանված 

կարգով սուրհանդակային կապի բնագավառում գործունեություն 

իրականացնող մարմին. 

4) սուրհանդակային երթուղի` թղթակցության առաքման համար 

սահմանված սուրհանդակային կապի մարմնի աշխատակցի ընթացուղին. 

5) սուրհանդակային կապի ծառայությունների մատուցում` 

թղթակցության (բացառությամբ դիվանագիտական փոստի) ընդունման, 

մշակման, պահպանման, փոխադրման և հանձնման հետ կապված 

գործունեություն: 

 

Հոդված 2. Սուրհանդակային կապի մարմինը 

 

1. Սուրհանդակային կապն ապահովում է Արցախի Հանրապետության 

ազգային անվտանգության բնագավառում լիազորված պետական 

կառավարման մարմնի համապատասխան կառուցվածքային 

ստորաբաժանումը (այսուհետ` սուրհանդակային կապի մարմին): 

 



Հոդված 3. Սուրհանդակային կապի մարմնի գործունեության 

իրավական հիմքը 

 

1. Սուրհանդակային կապի մարմնի գործունեությունը կարգավորվում է 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, սույն օրենքով, 

«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին», «Ազգային անվտանգության 

մարմիններում ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութ-

յան օրենքներով և այլ իրավական ակտերով: 

2. Եթե Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով 

սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա 

կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը: 

 

Հոդված 4. Սուրհանդակային կապի մարմնի խնդիրները 

 

1. Սուրհանդակային կապի մարմնի խնդիրներն են` 

1) սուրհանդակային կապի ծառայությունների մատուցումը` 

ա. Արցախի Հանրապետության նախագահին և նրա աշխատակազմին, 

բ. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովին, 

գ. Արցախի Հանրապետության պետական նախարարին, 

դ. Արցախի Հանրապետության նախարարություններին, 

ե. Արցախի Հանրապետության դատական իշխանության մարմիններին, 

զ. Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազությանը, 

է. Արցախի Հանրապետության օրենքով ստեղծված մշտական գործող 

հանձնաժողովներին, խորհուրդներին, 

ը. Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման այլ 

մարմիններին, 

թ. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման 

մարմիններին, 

ժ. Արցախի Հանրապետության տարածքում տեղակայված 

զորամասերին (բացառությամբ Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարության զորամասերի), 

ժա. Արցախի Հանրապետությունում հավատարմագրված Անկախ 

Պետությունների Համագործակցության երկրների դիվանագիտական 

ներկայացուցչություններին. 

2) Արցախի Հանրապետությունում հավատարմագրված 

արտասահմանյան պետությունների դիվանագիտական ներկայացուցչություն-

ներին և հյուպատոսական հիմնարկներին ուղղված թղթակցության 

առաքումը: 

2. Սուրհանդակային կապի ծառայությունների մատուցումը 

սուրհանդակային կապի մարմնի կողմից ապահովվում է միայն սույն 

հոդվածի 1-ին մասում նշված անձանց և պետական մարմինների, ինչպես նաև 

դրանց ինքնուրույն կառուցվածքային (առանձնացված) ստորաբաժանումների 

միջև և Արցախի Հանրապետությունում սահմանափակվում է շրջանային 

կենտրոններով և Ստեփանակերտ քաղաքով: 

Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված անձանց և պետական մարմինների 

թղթակցությունն անձեռնմխելի է և ենթակա չէ զննության: 



3. Սուրհանդակային կապի ծառայություններից օգտվող մարմինները 

պարտավոր են իրենց իրավասության սահմաններում աջակցել 

թղթակցության օպերատիվ առաքման կազմակերպմանը, թղթակցության 

երաշխիքային պահպանվածության պայմանների ապահովմանը, ինչպես նաև 

օգնություն ցուցաբերել սուրհանդակային կապի մարմնի աշխատակիցներին 

թղթակցության փոխադրման պարտականությունները կատարելիս: 

 

Հոդված 5. Սուրհանդակային կապի մարմնի գործունեության 

սկզբունքները 

 

1. Սուրհանդակային կապի մարմնի գործունեությունն իրականացվում է 

հետևյալ սկզբունքներով. 

1) օրինականության. 

2) մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, պատիվն 

ու արժանապատվությունը հարգելու. 

3) պետական և ծառայողական գաղտնիքի, ինչպես նաև օրենքով 

պաշտպանվող այլ տեղեկությունների պահպանության. 

4) թղթակցության առաքման օպերատիվության և երաշխիքային 

պահպանվածության: 

 

Հոդված 6. Թղթակցության ընդունման և առաքման կարգը, 

առավելագույն չափաքանակները 

 

1. Թղթակցության ընդունման և առաքման կարգը, առավելագույն 

չափաքանակները սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 2 

ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԱՐՄՆԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ  

ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հոդված 7. Սուրհանդակային կապի մարմնի իրավունքները 

 

1. Սուրհանդակային կապի մարմինն իրավունք ունի` 

1) թղթակցությունը և այն ուղեկցող աշխատակիցներին փոխադրելու 

գործող օդային, երկաթուղային և ավտոմոբիլային երթուղիներով. 

2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

օգտագործելու հատուկ տրանսպորտային միջոցներ. 

3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

համագործակցելու կապի բնագավառում գործունեություն իրականացնող 

մարմինների հետ: 

 

Հոդված 8. Սուրհանդակային կապի մարմնի պարտականությունները 

 

1. Սուրհանդակային կապի մարմինը պարտավոր է` 

1) սուրհանդակային կապի ծառայություններ մատուցել սույն օրենքի 4-

րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված անձանց և պետական մարմիններին. 



2) ապահովել մշտապես գործող սուրհանդակային երթուղիների ցանցի, 

իսկ անհրաժեշտության դեպքում` նաև հատուկ սուրհանդակային 

երթուղիների միջոցով թղթակցության օպերատիվ առաքումը. 

3) իրականացնել միջոցառումներ առաքվող թղթակցության 

պահպանման ուղղությամբ` ընդհուպ դրա ոչնչացումը, եթե բացակայում է 

պահպանությունն ապահովելու հնարավորությունը. 

4) իր գործունեության ընթացքում կազմակերպել ու ապահովել 

պետական և ծառայողական գաղտնիքի, ինչպես նաև օրենքով պաշտպանվող 

այլ տեղեկությունների պահպանությունը. 

5) ապահովել սուրհանդակային կապի համակարգի մոբիլիզացիոն 

պատրաստվածությունը` ռազմական դրության ժամանակ և արտակարգ 

իրավիճակներում գործելու համար. 

6) Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

բնագավառում, լիազորված պետական կառավարման մարմնի իրավական 

ակտերի համաձայն, ապահովել սուրհանդակային կապի մարմնի 

աշխատակիցների մասնագիտական պատրաստությունը՝ անցկացնելով 

համապատասխան պարապմունքներ նրանց հետ: 
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Հոդված 9. Ծառայությունը սուրհանդակային կապի մարմնում 

 

1. Ծառայությունը սուրհանդակային կապի մարմնում կարգավորվում է 

«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով և այլ իրավական ակտերով: 

2. Սուրհանդակային կապի մարմնում պայմանագրային կարգով 

սպասարկման աշխատանքներ իրականացնող անձանց գործունեությունը 

կանոնակարգվում է Արցախի Հանրապետության աշխատանքային 

օրենսդրությամբ: 

 

Հոդված 10. Սուրհանդակային կապի մարմնի աշխատակիցների 

իրավական պաշտպանությունը և սոցիալական պաշտպանվածությունը 

 

1. Սուրհանդակային կապի մարմնի աշխատակիցները ծառայողական 

պարտականությունները կատարելիս գտնվում են պետության 

պաշտպանության ներքո: 

2. Սուրհանդակային կապի մարմնի աշխատակիցների ծառայողական 

պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտելը, ծառայողական 

պարտականությունները կատարող աշխատակցին դիմադրելը, պատվին ու 

արժանապատվությանը վիրավորանք հասցնելը, բռնություն գործադրելը կամ 

բռնություն գործադրելու սպառնալիքն առաջացնում են Արցախի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված պատասխանատվություն: 

3. Ծառայողական պարտականությունների հետ կապված` 

սուրհանդակային կապի մարմնի աշխատակցի և նրա ընտանիքի անդամների 

կյանքի ու առողջության, պատվի, արժանապատվության և գույքի 



պաշտպանությունը հանցավոր ոտնձգություններից կատարվում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

4. Սուրհանդակային կապի մարմնի աշխատակիցների` Արցախի 

Հանրապետության սահմաններից դուրս գործուղվելու հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերով, օրենքներով և այլ իրավական ակտերով: 

5. Սուրհանդակային կապի մարմնի աշխատակիցների և նրանց 

ընտանիքի անդամների սոցիալական պաշտպանվածությունն 

իրականացվում է «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի 

կարգավիճակի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով և այլ 

իրավական ակտերով` ազգային անվտանգության մարմինների 

աշխատակիցների համար սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 11. Սուրհանդակային կապի մարմնի տեխնիկական միջոցները 

 

1. Սուրհանդակային կապի մարմնի աշխատակիցները թղթակցության 

առաքման ժամանակ երաշխիքային պահպանվածությունն ու 

օպերատիվությունն ապահովելու համար իրենց իրավասության 

սահմաններում օգտագործում են կապի տեխնիկական միջոցներ: Նշված 

տեխնիկական միջոցների կիրառումը չպետք է սպառնալիք դառնա մարդկանց 

կյանքին և առողջությանը, ինչպես նաև վնաս պատճառի շրջակա 

միջավայրին: 
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ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԱՐՄՆԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՈՒԺԻ, ՀԱՏՈՒԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՈՒ ԶԵՆՔԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ: 

ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԱՐՄՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հոդված 12. Ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների ու զենքի կիրառման 

պայմանները 

 

1. Սուրհանդակային կապի մարմնի զինծառայողներին թույլատրվում է 

կրել և պահել հաշվեցուցակային զենք ու հատուկ միջոցներ: Նրանք իրավունք 

ունեն օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով կիրառելու ֆիզիկական 

ուժ, այդ թվում` ձեռնամարտի հնարքներ, ինչպես նաև զենք ու հատուկ 

միջոցներ: 

2. Սուրհանդակային կապի մարմնի աշխատակիցը ֆիզիկական ուժի, 

հատուկ միջոցների ու զենքի կիրառման յուրաքանչյուր դեպքի մասին 

պարտավոր է կիրառման պահից սկսած` 24 ժամվա ընթացքում, գրավոր 

զեկուցել Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարին: 

 

 

 

 

 



Հոդված 13. Սուրհանդակային կապի մարմնի աշխատակիցների  

պատասխանատվությունը 

 

1. Սուրհանդակային կապի մարմնի աշխատակիցներն իրենց 

պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ ձևով կատարելու 

համար ենթարկվում են պատասխանատվության՝ Արցախի Հանրապետութ-

յան օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
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ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

 

Հոդված 14. Սուրհանդակային կապի մարմնի ֆինանսական և 

նյութատեխնիկական ապահովումը 

 

1. Սուրհանդակային կապի մարմնի ֆինանսավորումը և 

նյութատեխնիկական ապահովումը կատարվում են Արցախի Հանրապետութ-

յան պետական բյուջեի և օրենսդրությամբ սահմանված այլ միջոցների 

հաշվին: 
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ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ 

 

Հոդված 15. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող օրը: 

 

  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-25-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի  

             մայիսի 30-ին 

 

 

«ՆՈՏԱՐԻԱՏԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Նոտարիատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2005 թվականի մարտի 23-ի ՀO-184 օրենքի (այսուհետ` 

Օրենք) 1-ին հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

 

1. Սույն օրենքը սահմանում է Արցախի Հանրապետությունում պետական 

նոտարների (այսուհետ` նոտարներ) գործունեության իրավական հիմքերը, 

նոտարական գործողությունների իրականացման կարգը և նոտարներին 

առաջադրվող հիմնական պահանջները, նոտարների նշանակման, ազատման 

կարգը և հիմքերը, նոտարի իրավական պաշտպանությունը, ինչպես նաև 

նոտարական գործողությունները բողոքարկելու և նոտարական 

գործողությամբ անձանց պատճառված վնասի հատուցման հետ կապված 

հարաբերությունները:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1. Նոտարն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրության, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Քաղաքացիական 

օրենսգիրք), սույն օրենքի, այլ օրենքների, Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերի (այսուհետ՝ միջազգային պայմանագրեր) և 

իրավական այլ ակտերի հիման վրա:»:  

 

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածի` 

1) 1-ին կետում 1-ին նախադասությունից հետո լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նախադասություն. 

«Նոտարական տարածքն այն վարչատարածքային միավորն է, որի 

սահմաններում նոտարն իրականացնում է իր գործունեությունը:». 

2) 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Եթե շահագրգիռ անձի՝ տեղաշարժի հնարավորությունը 

սահմանափակող հիվանդության կամ անօգնական վիճակի պատճառով 

նոտարական գրասենյակում նոտարական գործողությունների կատարումն 

անհնարին է դառնում, ապա շահագրգիռ անձի դիմումի հիման վրա նոտարը 

պարտավոր է դիմումը ներկայացնելու օրը կամ դրան հաջորդող 



աշխատանքային օրը նոտարական գործողություններ կատարել նոտարական 

գրասենյակից դուրս՝ նոտարական տարածքումֈ 

Նոտարական գործողությունները կարող են կատարվել նոտարական 

գրասենյակից դուրս նաև սույն օրենքի 50-րդ, 52-րդ, 71-րդ, 73-րդ 

հոդվածներով սահմանված դեպքերում: 

Այս դեպքերում նոտարը պարտավոր է վավերացման մակագրության մեջ 

և գրանցամատյանում նշել նոտարական գործողության կատարման վայրը 

(հասցեն):»: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«3. Նոտարական ակտն ունի օրենքով նախատեսված հանրային 

հեղինակություն և լիարժեք ապացուցողական ուժ:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ պարբերությունը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Նոտարի գործունեությանը միջամտելը, այդ թվում՝ նոտարական 

գործողություններ կատարելուն հարկադրելը կամ ներգործելը արգելվում է և 

առաջացնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվություն:»:  

 

Հոդված 6. Օրենքի 6-րդ հոդվածում` 

1) վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 6. Նոտարական գաղտնիքը». 

2) 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Նոտարը պարտավոր է գաղտնի պահել իր կողմից նոտարական 

գործողություն կատարելու կամ այլ ծառայություն մատուցելու վերաբերյալ, 

ինչպես նաև վավերացված կամ հաստատված փաստաթղթերից բխող իրեն 

հայտնի դարձած տեղեկությունները (նոտարական գաղտնիք հանդիսացող 

տեղեկատվություն): Այդ պարտականությունը պահպանվում է նաև նոտարի` 

աշխատանքից ազատվելուց հետո:». 

3) 2-րդ կետի` 

ա. 2-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Սույն կետով նշված անձանց մահից հետո, նրա իրավահաջորդի 

բացակայության կամ վերջինիս հետ առնչվելու անհնարինության դեպքում, 

նոտարը կարող է նոտարական գաղտնիքը պահպանելու պարտականութ-

յունից ազատվել դատարանի վճռով:», 

բ. 3-րդ պարբերությունում «նոտարական գործողությունների գաղտնիքի» 

բառերը փոխարինել «նոտարական գաղտնիքի» բառերով. 

4) 5-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ պարբերությամբ. 

«Ժառանգության բացման վերաբերյալ ժառանգներին, պարտատերերին 

տեղեկություններ հայտնելը չի համարվում նոտարական գաղտնիք 

հանդիսացող տեղեկատվություն տրամադրելու՝ սույն օրենքով սահմանված 

կարգի խախտում:». 

5) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին կետ. 

«5.1. Նոտարական գործի շրջանակում նոտարական գործողություններ 

իրականացնելու նպատակով նոտարին, ինչպես նաև օրենքով ուղղակիորեն 

նախատեսված դեպքերում օրենքում նշված անձին տեղեկություններ 



հայտնելը չի համարվում նոտարական գաղտնիք հանդիսացող 

տեղեկատվություն տրամադրելու՝ սույն օրենքով սահմանված կարգի 

խախտում:». 

6) 6-րդ կետում «նոտարական գործողությունների գաղտնիությունըե 

բառերը փոխարինել «նոտարական գաղտնիքը»  բառերով: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «նոտարական 

փաստաթղթերը» բառերը փոխարինել «նոտարական ակտերը» բառերով: 

 

Հոդված 8.  Օրենքի 10-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Սույն օրենքով նախատեսված կարգով նոտարի պաշտոնում կարող է 

նշանակվել Արցախի Հանրապետության գործունակ 25 տարին 

լրացած յուրաքանչյուր քաղաքացի, որն ունի իրավաբան բակալավրի կամ 

իրավաբան դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում, չունի 

դատվածություն և որակավորման քննական հանձնաժողովին հանձնել է 

նոտարի որակավորման քննությունները:».  

2) 4-րդ կետում` 

ա. 2-րդ պարբերությունում «5-րդ և 6-րդ ենթակետերիե բառերը 

փոխարինել «7-րդ, 8-րդ և 10-րդ ենթակետերի» բառերով,  

բ. 3-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Նոտարի օգնականն իրականացնում է նոտարի կողմից սահմանված 

աշխատանքները, բացառությամբ նոտարական գործողությունների 

կատարման, եթե սույն օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:», 

գ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ պարբերություն. 

«Նոտարի օգնականը պարտավոր է առնվազն երեք տարին մեկ անգամ 

համապատասխան հաստատությունում արդարադատության 

նախարարության կողմից կազմակերպած վերապատրաստում անցնել՝ 

արդարադատության նախարարի սահմանած կարգով և պայմաններով:». 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ կետ.  

«5. Նոտարը կարող է ունենալ ստաժոր, որի ստաժավորումն 

իրականացվում է արդարադատության նախարարի հրամանի հիման վրա: 

Նոտարի՝ ստաժոր ներգրավելու և ստաժավորում անցնելու կարգը 

սահմանում է արդարադատության նախարարը: 

Նոտարի ստաժոր կարող է լինել Արցախի Հանրապետության գործունակ 

յուրաքանչյուր քաղաքացի, որն ունի բարձրագույն իրավաբանական 

կրթություն և չունի դատվածություն: 

Նոտարը միաժամանակ կարող է ունենալ ոչ ավելի, քան երկու ստաժոր: 

Նոտարի ստաժորն իրավունք ունի իրականացնել հետևյալ 

գործողությունները. 

1) քաղաքացիների ընդունելություն կամ նրանց կողմից ներկայացված 

փաստաթղթերի ուսումնասիրում. 

2) խորհրդատվություն կամ իրավաբանական այլ ծառայությունների 

մատուցում. 

3) նոտարական գործավարության իրականացում. 

4) գործարքների և իրավաբանական բովանդակություն ունեցող այլ 

փաստաթղթերի նախագծերի կազմում. 



5) նոտարական պրակտիկայի ամփոփում. 

6) աշխատանք արխիվի հետ. 

7) նոտարի կողմից սահմանված այլ աշխատանքների իրականացում, 

բացառությամբ նոտարական գործողությունների կատարման:»: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 13-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 13. Նոտարի գործունեության սահմանափակումները 

 

1.Նոտարն իր գործունեությանը զուգահեռ չի կարող զբաղեցնել այլ 

հաստիքային պաշտոն կամ կատարել այլ վարձատրվող աշխատանք, բացի 

գիտական, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից:»:  

 

Հոդված 10. Օրենքի 15-րդ հոդվածի` 

1) 1-ին կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 10-րդ ենթակետ. 

«10) նրա նկատմամբ կիրառվել է սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին կետի 

4-րդ ենթակետով նախատեսված կարգապահական տույժը:». 

2) 2-րդ կետի` 

ա. 2-րդ ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել, 

բ. 3-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3) մեկ տարվա ընթացքում նա երեք անգամ վավերացրել է գործարքներ 

կամ հաստատել է փաստաթղթեր, որոնք վավերացման կամ հաստատման 

պահին հակասել են օրենքով սահմանված կանոններին.»,  

3) 6-րդ կետի. 

ա. 1-ին նախադասությունում «որոշման մեջ (հրամանում)» բառերը 

փոխարինել «արդարադատության նախարարի հրամանում» բառերով, 

բ. 2-րդ նախադասությունում «որոշումը (հրամանը)» բառերը փոխարինել 

«արդարադատության նախարարի հրամանըե բառերով: 

 

Հոդված 11. Օրենքի 16-րդ և 17-րդ հոդվածները շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 16. Նոտարի փոխարինումը և գործուղումը 

 

1. Նոտարական տարածքում նոտարի ժամանակավոր բացակայության, 

ինչպես նաև սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված 

հիմքերով պաշտոնից ազատման կամ սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ 

կետով նախատեսված հիմքով լիազորությունների դադարման դեպքերում 

արդարադատության նախարարն այդ տարածքի նոտարական սպասարկման 

լիազորությունների իրականացումը նոտարի ժամանակավոր բացակայության 

ժամանակահատվածում, իսկ պաշտոնից ազատման կամ լիազորությունների 

դադարման դեպքում՝ անժամկետ, կարող է դնել այլ նոտարական տարածք 

սպասարկող նոտարի վրա: Այս դեպքում նոտարն իրավունք ունի լրացուցիչ 

նոտարական տարածքն սպասարկել կամ իր նոտարական գրասենյակի, կամ 

լրացուցիչ տարածքի նոտարական գրասենյակի միջոցով: 



2. Նոտարական տարածքում նոտարի ժամանակավոր բացակայության, 

ինչպես նաև սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված 

հիմքերով պաշտոնից ազատման կամ սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ 

կետով նախատեսված հիմքով լիազորությունների դադարման դեպքերում 

արդարադատության նախարարը սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի 

պահանջներին համապատասխանող նոտարի օգնականին կարող է նշանակել 

նոտարի ժամանակավոր պաշտոնակատար: Այս դեպքում նոտարի օգնականը 

օժտվում է նոտարի լիազորություններով և կրում է սույն օրենքով նոտարի 

համար նախատեսված բոլոր պարտականությունները և պատասխանատ-

վությունը: 

3. Նոտարին փոխարինողը գործում է իր անունից:  

4. Ժամանակավոր բացակայության դեպքում նոտարին փոխարինելու 

հիմքերն են՝ 

1) ամենամյա արձակուրդում գտնվելը. 

2) հղիության և ծննդաբերության արձակուրդը. 

3) մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող 

արձակուրդը. 

4) ժամանակավոր անաշխատունակությունը. 

5) երեխայի կամ ընտանիքի անդամների հիվանդությունը (խնամքի 

անհրաժեշտության դեպքում). 

6) գործուղումները. 

7) վերապատրաստումները. 

8) երկու աշխատանքային օրից ավելի աշխատավայրից փաստացի 

բացակայության այլ դեպքեր: 

5. Նոտարը կարող է գործուղվել այլ նոտարական տարածք միայն իր 

համաձայնությամբ՝ արդարադատության նախարարի հրամանով: 

 

Հոդված 17. Վերահսկողությունը նոտարի գործունեության նկատմամբ  

 

1. Նոտարական գործողությունների և նոտարի կողմից սույն օրենքով 

նախատեսված այլ ծառայությունների մատուցման, նոտարական էթիկայի 

կանոնների պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է 

արդարադատության նախարարությունը` սույն օրենքով սահմանված 

դեպքերում և կարգով: 

2. Արդարադատության նախարարության կողմից վերահսկողությունն 

իրականացվում է նոտարական գործողությունների և նոտարի մատուցած այլ 

ծառայությունների ծրագրային ուսումնասիրության միջոցով` տարեկան 

ծրագրի հիման վրա, որը հաստատում է արդարադատության նախարարը 

մինչև ուսումնասիրությանը նախորդող տարվա դեկտեմբերի 20-ը ներառյալ: 

Ուսումնասիրության ենթակա ժամանակահատվածը և նոտարական 

գործողությունների կամ մատուցված այլ ծառայությունների տեսակները, 

ինչպես նաև ուսումնասիրություն կատարելու ժամկետը և վայրը սահմանվում 

են ուսումնասիրություն կատարելու մասին արդարադատության նախարարի 

հրամանով: 

Ուսումնասիրությունն իրականացվում է նոտարական գրասենյակ 

այցելելու կամ առանց նոտարական գրասենյակ այցելելու՝ նոտարից 

նոտարական գործերը և այլ փաստաթղթեր պահանջելու միջոցով: 



Ուսումնասիրության ընթացքում ուսումնասիրություն իրականացնողն 

իրավունք ունի գրավոր բացատրություններ և ուսումնասիրությանը 

վերաբերող նյութեր պահանջելու նոտարից, որոնք ենթակա են տրամադրման 

այդ մասին ծանուցումն ստանալու պահից մեկ շաբաթվա ընթացքում: 

Ուսումնասիրություն կատարողն ուսումնասիրություն իրականացնելու 

մասին հրամանում նշված նպատակի շրջանակներից դուրս գալու իրավունք 

չունիֈ 

Ուսումնասիրության ընթացքում նոր հանգամանքներ և 

անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում ուսումնասիրության 

նպատակներն ու շրջանակները կարող են փոփոխվել արդարադատության 

նախարարի հրամանով` ուսումնասիրություն իրականացնողի գրավոր 

հիմնավորմամբֈ Փոփոխման մասին գրավոր տեղեկացվում է նոտարը` նրան 

ներկայացնելով նոր հրամանի պատճենըֈ 

3. Ուսումնասիրություն կատարելու մասին արդարադատության 

նախարարի հրամանի պատճենն ուսումնասիրությունն իրականացնելուց 

առնվազն երեք աշխատանքային օր առաջ ուղարկվում է արդարադատության 

նախարարի հրամանում նշված նոտարին: 

Ուսումնասիրության արդյունքում արդարադատության նախարարի 

հրամանով սահմանված ուսումնասիրություն իրականացնողը կազմում է 

եզրակացություն: 

Եզրակացության պատճենը տրամադրվում է նոտարին դիրքորոշում 

ներկայացնելու համար, որը կցվում է եզրակացությանը: 

4. Ուսումնասիրության ենթարկված նոտարի մոտ հաջորդ ծրագրային 

ուսումնասիրությունը կարող է իրականացվել ոչ շուտ, քան դրան հաջորդող 

երկրորդ տարում: 

5. Դատախազությունը, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության 

ծառայությունը, ինչպես նաև իրավապահ այլ մարմինները նոտարի 

նկատմամբ իրականացվող քրեադատավարական գործողությունների մասին 

մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտնում են արդարադատության 

նախարարին: 

Դատարանը իր վարույթում գտնվող կատարված կամ կատարվելիք՝ 

նոտարի գործողությունները վիճարկող գործերի մասին անմիջապես 

տեղեկություն է ուղարկում արդարադատության նախարարություն, ինչպես 

նաև կայացման պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է 

այդ գործերով կայացրած վճիռների կամ դատավճիռների պատճենները: 

6. Նոտարի՝ իրականացվող և իրականացրած այլ գործունեության 

նկատմամբ պետական մյուս մարմինները հսկողություն կարող են 

իրականացնել միայն օրենքով ուղղակի նախատեսված դեպքերում և 

սահմաններում: Նոտարի գործողությունների նկատմամբ հսկողություն 

իրականացնող այլ մարմինները նոտարի մոտ ստուգումներ կատարելուց 

առաջ այդ մասին պետք է հայտնեն արդարադատության նախարարին: 

Արդարադատության նախարարին ուղարկվում են նաև ստուգումների 

արդյունքների վերաբերյալ ակտերի (արձանագրությունների) պատճենները:ե: 

 

Հոդված 12. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.1-ին 

հոդվածով. 

 



«Հոդված 17.1. Ուսումնասիրության ենթակա նոտարի իրավունքներն ու 
պարտականությունները 

 
1. Ուսումնասիրության ենթակա նոտարն իրավունք ունի` 

1) արգելելու ուսումնասիրությունը, եթե ուսումնասիրություն 

իրականացնողը դուրս է եկել ուսումնասիրություն իրականացնելու մասին 

հրամանում նշված նպատակի շրջանակներից. 

2) ծանոթանալու եզրակացությանը. 

3) ներկայացնելու բացատրություններ, պարզաբանումներ, օրենքով 

սահմանված կարգով բողոքարկելու ուսումնասիրություն իրականացնող 

անձանց գործողությունները. 

4) չկատարելու ուսումնասիրություն իրականացնող անձանց 

իրավասություններից, ինչպես նաև ուսումնասիրության նպատակներից և 

ծրագրերից չբխող պահանջներըֈ 

2. Ուսումնասիրության ենթակա նոտարը պարտավոր է` 

1) չխոչընդոտել ուսումնասիրության ընթացքը, կատարել 

ուսումնասիրություն իրականացնող անձանց օրինական պահանջները. 

2) ուսումնասիրություն իրականացնողի պահանջով ներկայացնել 

պահանջվող փաստաթղթերը, տվյալներըֈ»: 

 

Հոդված 13. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ.  

«2. Սույն հոդվածի 1-ին կետով սահմանված բողոքը արդարադատության 

նախարարություն ներկայացնելու դեպքում այն ուսումնասիրվում է սույն 

օրենքի 22-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:»: 

 

Հոդված 14. Օրենքի 20-րդ հոդվածի` 

1) 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Իր իրավասության իրականացման համար նոտարն ունի գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ ու պարտականություններ, կարող է 

դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող կամ երրորդ 

անձ կամ կատարել օրենքին համապատասխան այլ գործողություններ:ե. 

2) 3-րդ կետում «համայնքային հիմնարկներից» բառերը փոխարինել 

«տեղական ինքնակառավարման մարմիններից» բառերով: 

 

Հոդված 15. Օրենքի 21-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 5-րդ ենթակետ. 

«5) առնվազն երեք տարին մեկ անգամ համապատասխան 

հաստատությունում արդարադատության նախարարության կողմից 

կազմակերպված վերապատրաստում անցնել՝ արդարադատության 

նախարարի սահմանած կարգով և պայմաններով: 

Վերապատրաստման դասընթացների տևողությունը առնվազն 30, բայց ոչ 

ավելի, քան 60 ակադեմիական ժամ է: Ակադեմիական ժամի տևողությունը 40 

րոպե է: 

Նոտարի, նոտարի օգնականի վերապատրաստման դասընթացները 

կազմակերպում է արդարադատության նախարարությունը:». 



2) 2-րդ կետի` 

ա. 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Նոտարական գործողությունների և նոտարի կողմից մատուցվող այլ 

ծառայությունների կատարման համար դիմած անձանց նոտարը պարտավոր 

է նաև՝», 

բ. 1-ին ենթակետում «իրավաբանական» բառը փոխարինել «իրավական» 

բառով, 

գ. 2-րդ ենթակետի 2-րդ պարբերությունը հանել. 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին կետ` 

«2.1. Նոտարական էթիկայի կանոնները հաստատում է արդարադա-

տության նախարարը:». 

4) 4-րդ կետի 2-րդ պարբերությունից հանել «կամ կողմերի 

մտադրությունների» բառերը. 

5) 5-րդ կետից հանել «կամ նոտարական գրասենյակի» բառերը: 

 

Հոդված 16. Օրենքի 22-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 22. Նոտարի կարգապահական պատասխանատվությունը  

 

1. Նոտարի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցում է 

արդարադատության նախարարը: 

2. Արդարադատության նախարարը կարգապահական վարույթը 

հարուցում է սույն հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված առիթների 

ուսումնասիրության արդյունքում՝ սույն օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին կետով 

սահմանված կարգապահական խախտման հատկանիշների հայտնաբերման 

հիմքով: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված ուսումնասիրությունն 

իրականացվում է փաստաթղթերը հետազոտելու, ինչպես նաև նոտարական 

գործողությունների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող 

արդարադատության նախարարության աշխատակազմի համապատասխան 

առանձնացված ստորաբաժանման կամ դրա պաշտոնատար անձանց կողմից 

նոտարական գրասենյակ այցելելու կամ առանց նոտարական գրասենյակ 

այցելելու՝ նոտարից նոտարական գործերը և այլ փաստաթղթերը պահանջելու 

միջոցով: Սույն կետով նախատեսված գործողությունները պետք է կատարվեն 

կարգապահական վարույթում քննարկվող հարցերի շրջանակումֈ 

Սույն կետում նշված փաստաթղթերը, նյութերը նոտարը տրամադրում է 

ծանուցումը ստանալու պահից երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

4. Կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթներն են՝ 

1) դիմումը կամ բողոքը. 

2) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի, պաշտոնատար 

անձի հաղորդումը. 

3) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը. 

4) Արցախի Հանրապետության օրենքների, իրավական այլ ակտերի, 

ինչպես նաև նոտարական էթիկայի կանոնների խախտման հատկանիշների 

ինքնուրույն հայտնաբերումը. 

5) նոտարական պրակտիկայի ամփոփման կամ ծրագրային 

ուսումնասիրության արդյունքում խախտման հատկանիշների 



հայտնաբերումը: Նոտարական գործողությունների պրակտիկայի 

միասնականության ապահովման նպատակով նոտարների գործունեության 

արդյունքներն ամփոփում է արդարադատության նախարարությունը: 

5. Կարգապահական վարույթի տևողությունը չի կարող վեց շաբաթից 

ավելի լինել, որը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ՝ երեք շաբաթ ժամկետով: 

Նոտարը ծանուցվում է կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին 

վարույթ հարուցելու պահից մեկ օրվա ընթացքումֈ 

6. Կարգապահական վարույթն իրականացնող անձը կարգապահական 

վարույթում քննարկվող հարցերի շրջանակում իրավունք ունի՝ 

1) կարգապահական վարույթի ընթացքում նոտարից պահանջելու 

անհրաժեշտ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն, որը պետք է նոտարի 

կողմից տրամադրվի պահանջը ստանալու պահից երկու աշխատանքային 

օրվա ընթացքում. 

2 ) նոտարի գրասենյակում ծանոթանալու անհրաժեշտ փաստաթղթերին 

և նյութերին. 

3) նոտարից պահանջելու գրավոր բացատրություններ. 

4) դիմելու այն անձին, որի դիմումը կարգապահական վարույթ 

հարուցելու առիթ է հանդիսացել` լրացուցիչ փաստաթղթեր և 

տեղեկատվություն տալու առաջարկությամբ: 

7. Նոտարը, որի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվել, 

պարտավոր է արդարադատության նախարարին ներկայացնել գրավոր 

բացատրություններ: 

Գրավոր բացատրություն ներկայացնելուց հրաժարվելու դեպքում այդ 

մասին նշում է կատարվում, որի վերաբերյալ ստորագրում է նոտարը, կամ 

նշում է կատարվում վերջինիս ստորագրելուց հրաժարվելու մասին: 

Նոտարը, որի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվել, 

իրավունք ունի չտրամադրելու՝ սույն հոդվածի 3-րդ կետով նախատեսված 

փաստաթղթերը, եթե դա չի բխում կարգապահական վարույթի 

շրջանակներիցֈ 

8. Մինչև արդարադատության նախարարի կողմից որոշում կայացնելը 

կարգապահական վարույթի նյութերին ծանոթանալու իրավունք ունի այն 

նոտարը, որի նկատմամբ վարույթ է հարուցվել: Նոտարին նյութերը 

հանձնվում են ոչ ուշ, քան արդարադատության նախարարի կողմից որոշում 

կայացնելու վերջնաժամկետից յոթ աշխատանքային օր առաջ: Նյութերը 

ստանալու պահից յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում նոտարն իրավունք 

ունի ներկայացնելու լրացուցիչ բացատրություններ կամ միջնորդություն 

հարուցելու լրացուցիչ ուսումնասիրություն կատարելու մասին: 

9. Կարգապահական վարույթի արդյունքների հիման վրա 

արդարադատության նախարարը կայացնում է հետևյալ որոշումներից մեկը. 

1) կարգապահական վարույթը կարճելու մասին. 

2) նոտարին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

մասին: 

10. Արդարադատության նախարարն իր կողմից կարգապահական 

վարույթը կարճելու մասին որոշում կայացնելուց հետո չի կարող նույն հիմքով 

կրկին վարույթ հարուցել: 



11. Արդարադատության նախարարը, վարույթին մասնակցած վկաները և 

այլ անձինք պարտավոր են պահպանել կարգապահական վարույթի 

գաղտնիությունը: 

12. Կարգապահական վարույթ հարուցելու դեպքում կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու՝ սույն օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ 

կետով սահմանված ժամկետներն ընդհատվում են: 

13. Եթե սույն օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված 

ժամկետների ընթացքում նոտարի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ 

(հետապնդում), կամ դատարանում բողոքարկվում է խախտման հիմք 

հանդիսացող գործողության իրավաչափությունը, ապա կարգապահական 

վարույթ հարուցելու ժամկետի ընթացքը, իսկ կարգապահական վարույթը 

հարուցված լինելու դեպքում` հարուցված վարույթի ընթացքը կասեցվում է: 

Կարգապահական վարույթ հարուցելու ժամկետի կամ հարուցված վարույթի 

ընթացքը կասեցվում է մինչև քրեական գործով վերջնական լուծումը կամ 

դատարանի կողմից վերջնական դատական ակտի կայացումը: Քրեական 

գործի հարուցումը մերժելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու 

դեպքում, ինչպես նաև դատարանի կողմից կայացված դատական ակտն 

օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո կարգապահական վարույթ հարուցելու 

ժամկետի կամ հարուցված վարույթի ընթացքը շարունակվում է կասեցման 

պահից՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով: 

14. Եթե նոտարի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվել մի 

քանի փաստերի հիման վրա, ապա նրա նկատմամբ կիրառվում է ավելի խիստ 

կարգապահական տույժի միջոցը:»: 

 

Հոդված 17. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 22.1-ին 

հոդվածով. 

 

«Հոդված 22.1. Կարգապահական վարույթի կարճման հիմքերը 

 

1. Կարգապահական վարույթը կարճվում է, եթե՝ 

1) հիմնավորված չէ նոտարին կարգապահական պատասխանատ-

վության ենթարկելու հիմք հանդիսացող խախտման փաստը. 

2) անցել է նոտարին կարգապահական պատասխանատվության 

ենթարկելու համար նախատեսված ժամկետը. 

3) նոտարի լիազորությունները դադարեցվել են, կամ նոտարն ազատվել է 

պաշտոնից:»: 

 

Հոդված 18. Օրենքի 23-25-րդ հոդվածները շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 23. Նոտարի կարգապահական պատասխանատվության 

հիմքերը 

 

1. Նոտարին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

հիմքերն են` 



1) նոտարի կողմից նոտարական գործունեության իրականացմանը, 

գործողության կատարմանը, մերժմանը, կասեցմանը, հետաձգմանը 

ներկայացվող՝ օրենքի և այլ իրավական ակտի պահանջն ակնհայտ խախտելը. 

2) էթիկայի կանոններն ակնհայտ խախտելը. 

3) վերապատրաստման դասընթացների առնվազն 20 տոկոսին առանց 

հարգելի պատճառի չմասնակցելը: 

2. Նոտարի վավերացրած կամ հաստատած փաստաթուղթն անվավեր 

ճանաչելը կամ այն դատական կարգով փոփոխելն ինքնին չի առաջացնում 

այդ փաստաթուղթը վավերացրած կամ հաստատած՝ նոտարի 

պատասխանատվությունը, եթե դա չի փոփոխվել կամ անվավեր ճանաչվել 

նոտարական գործողություններ իրականացնելիս նոտարի կողմից թույլ 

տրված օրենքի պահանջների խախտման պատճառով: 

Նոտարը չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության, եթե 

վավերացրած կամ հաստատած փաստաթուղթն անվավեր, իսկ կատարած 

նոտարական գործողությունները ոչ իրավաչափ են ճանաչվել նրան 

ներկայացված կեղծ կամ անօրինական այնպիսի համաձայնագրերի կամ 

հայտարարությունների կամ այլ կեղծ փաստաթղթերի պատճառով, որոնց 

օրինականությունն ու ճշտությունը նոտարը չէր կարող կամ պարտավոր չէր 

ստուգել, եթե չի ապացուցվում, որ նոտարը գիտեր կամ պարտավոր էր 

իմանալ, որ ներկայացված համաձայնագրերի, հայտարարությունների կամ 

այլ փաստաթղթերի բովանդակությունը չի համապատասխանում 

իրականությանը: 

3.Նոտարը չի կարող ենթարկվել կարգապահական 

պատասխանատվության, եթե սույն հոդվածի 1-ին կետով սահմանված 

խախտումներն առաջացրած գործողությունների կատարման պահից անցել է 

մեկ տարի, բացառությամբ սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին և 3-րդ 

ենթակետերով նախատեսված խախտումների, որոնց համար 

կարգապահական վարույթ չի կարող հարուցվել, եթե գործողությունների 

կատարման օրվանից անցել է երեք տարի: 

 

Հոդված 24. Նոտարի նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերը 

 

1. Սույն օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանված հիմքերով 

նոտարի նկատմամբ կարող է նշանակվել հետևյալ կարգապահական 

տույժերից մեկը. 

1) նախազգուշացում. 

2) նկատողություն. 

3) խիստ նկատողություն. 

4) պաշտոնից ազատում: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին կետով սահմանված տույժերը կիրառում է 

արդարադատության նախարարը: 

3. Նոտարին պաշտոնից ազատելը, որպես կարգապահական տույժի 

միջոց, կարող է կիրառվել նոտարի կողմից սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ 

կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերով նախատեսված խախտումների դեպքում: 

4. Նոտարի նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժը պետք է 

համաչափ լինի կատարված խախտմանը: Կարգապահական տույժ կիրառելիս 

հաշվի են առնվում նաև խախտման հետևանքները, նոտարի մեղքի 



աստիճանը, առկա տույժերը, նոտարին բնութագրող ուշադրության արժանի 

այլ հանգամանքներ: 

5. Եթե նկատողություն կամ խիստ նկատողություն ստանալու օրվանից 

հետո` երկու տարվա ընթացքում, իսկ նախազգուշացում ստանալու օրվանից 

հետո` մեկ տարվա ընթացքում, նոտարը չի ենթարկվել նոր կարգապահական 

տույժի, ապա նա համարվում է կարգապահական տույժ չունեցող: 

Կարգապահական տույժի նշանակումը նոտարը կարող է բողոքարկել 

դատարան՝ տույժը կիրառելու մասին որոշումը ստանալուց հետո՝ երկու 

ամսվա ընթացքում: 

 

Հոդված 25. Նոտարի գույքային պատասխանատվությունը 

 

1. Նոտարը Քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված գույքային 

պատասխանատվություն է կրում իր կողմից դիտավորությամբ կամ 

անզգուշությամբ թույլ տրված խախտման հետևանքով պատճառված վնասի 

համար: 

Նոտարի՝ պաշտոնից ազատվելու դեպքում նոտարի կատարած 

նոտարական գործողությունների կամ նոտարական այլ ծառայությունների 

կատարման կամ դրանց կատարումը մերժելու իրավաչափությունը 

վիճարկելու վերաբերյալ գործերով դատարանում որպես պատասխանող 

հանդես է գալիս արդարադատության նախարարությունը, իսկ վնասի, այդ 

թվում՝ դատական ծախսերի հատուցման պահանջներով՝ պաշտոնից 

ազատված նոտարը: Նոտարի նշված պարտավորությունը ժառանգման 

կարգով իրավահաջորդության ենթակա չէ: 

2. Նոտարի վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասը 

(բացառությամբ պետական բյուջե գանձված գումարները պետական բյուջեի 

մուտքերի համապատասխան հաշիվներից վերադարձնելու դեպքերի) 

փոխհատուցվում է մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձված 

վճարներից գոյացած արտաբյուջետային միջոցների հաշվին: 

Արտաբյուջետային միջոցների անբավարարության դեպքում նոտարի 

վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասն Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդի կամ Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի այլ միջոցների հաշվին հատուցվելու 

դեպքում այդ նպատակով տրամադրված միջոցները վերականգնվում են 

նոտարների կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձված 

վճարներից գոյացած արտաբյուջետային միջոցների հաշվին՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգովֈ Ընդ որում, օրենքով 

սահմանված կարգով նոտարներին ներկայացված հետադարձ պահանջների 

բավարարումից ստացվող գումարներն ուղղվում են արտաբյուջետային 

միջոցների համալրմանըֈ Արտաբյուջետային միջոցների օգտագործման 

կարգը և առաջնահերթությունները սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը:ե: 

 

 

Հոդված 19. Օրենքի 27-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին կետի 13-րդ ենթակետում «արժեթղթեր» բառից հետո լրացնել «, 

թանկարժեք մետաղներ, քարեր և տալիս է վկայագիր» բառերը. 



2) 1-ին կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 17-22-րդ ենթակետեր. 

 «17) հավատարմագրային կառավարման է հանձնում ժառանգական 

գույքը. 

18) տալիս է կտակակատարի լիազորությունների հավաստման 

վկայագրեր. 

19) բոլոր ժառանգների համաձայնությամբ չեղյալ է համարում 

նախկինում տրված ժառանգության իրավունքի վկայագրերը. 

20) վավերացնում է իր վստահած թարգմանչի ստորագրության 

իսկությունը. 

21) տալիս է նոտարական ակտերի կրկնօրինակներ. 

22) իրականացնում է օրենքով նախատեսված նոտարական այլ 

գործողություններ:». 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ կետ. 

«3. Նոտարը, սույն հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված նոտարական 

գործողություններից բացի, հաստատում է իրավաբանական նշանակություն 

ունեցող փաստերը:»: 

 

Հոդված 20. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 27.1-ին 

հոդվածով. 

 

«Հոդված 27.1. Նոտարական ակտը 

 

1. Նոտարի կողմից իրականացվող նոտարական գործողությունների 

արդյունքում կայացվող որոշումը, գործարքի կամ այլ փաստաթղթի 

հաստատումը կամ վավերացումը հանդիսանում են նոտարական ակտ: 

2. Նոտարական ակտը պետք է բովանդակի` 

1) նոտարական ակտի համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը. 

2) նոտարական տարածքը, նոտարի անունը, ազգանունը. 

3) նոտարի ստորագրությունը և կնիքը. 

4) առկայության դեպքում՝ պետական տուրքի և նոտարի մատուցած 

ծառայությունների վճարի չափը. 

5) օրենքով սահմանված այլ պարտադիր պայմաններ:ե: 

 

Հոդված 21. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին կետից և 2-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ 

պարբերություններից հանել «և գործունակությունըե բառերը: 

 

Հոդված 22. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին կետում «պարտավոր է 

նոտարական գործողությունների համար դիմած անձանցից պահանջել 

ներկայացնելու» բառերը փոխարինել «նոտարական գործողությունների 

համար դիմած անձանցից պահանջում է ներկայացնել» բառերով: 

 

Հոդված 23. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ պարբերությունից 

հանել «մինչև տասնութ տարեկան» բառերը: 

Հոդված 24. Օրենքի 35-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 1-ին պարբերությունում 

«նոտարական փաստաթուղթը» բառերը փոխարինել «նոտարական ակտը» 

բառերով: 



 

Հոդված 25. Օրենքի 36-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 36. Նոտարական կարգով վավերացված կամ հաստատված 

փաստաթղթերում ուղղումներ կատարելու կարգը 

 

1.Նոտարն ուղղում է իր վավերացրած կամ հաստատած 

փաստաթղթերում տեղ գտած լեզվական կամ տպագրական սխալները, եթե 

դրանք չեն փոխում փաստաթղթի էությունը և բովանդակությունըֈ 

Ուղղումները պետք է կատարվեն այնպես, որ բոլոր սխալները և ուղղումները 

հնարավոր լինի կարդալ նախնական տեքստում: Ուղղումները կատարվում են 

փաստաթղթերի բոլոր օրինակների վրա, բացառությամբ երբ անհնար է 

ներկայացնել բոլոր օրինակները: Սույն կետի կանոնները տարածվում են նաև 

նոտարին փոխանցված այլ նոտարի կողմից վավերացված կամ հաստատված 

փաստաթղթերի վրաֈ 

2.Վավերացված կամ հաստատված փաստաթղթերում թվի մեջ թվանշան 

կամ բառի մեջ տառ բաց թողնված լինելու կամ թիվը կամ բառը սխալ գրված 

լինելու դեպքերում դրանք վերցվում են օղակի մեջ, և գրվում է լրիվ ճիշտ թիվը 

կամ բառը: Ուղղումները պետք է ծանոթագրի նոտարը: 

3.Վավերացված կամ հաստատված փաստաթղթում ուղղումներ 

կատարելու անհնարինության դեպքում նոտարը ուղղումը կատարում է 

առանձին փաստաթղթի տեսքով, ծանոթագրում այն և կցում վավերացված 

կամ հաստատված փաստաթղթին: Առանձին փաստաթղթի տեսքով 

կատարված ուղղումը հանդիսանում է վավերացված կամ հաստատված 

փաստաթղթի անբաժանելի մասը: 

4.Ծանոթագրման մեջ նշվում է, որ ուղղումը կատարել է նոտարը, ինչպես 

նաև նշվում են դրա կատարման օրը, ամիսը և տարին: Ծանոթագրումը 

ստորագրում և կնքում է նոտարը: 

5.Նոտարական գործողություններին մասնակցած անձինք իրավունք 

չունեն ուղղումներ, փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու 

վավերացված կամ հաստատված փաստաթղթում: 

6.Սույն հոդվածի պահանջների խախտմամբ կատարված ուղղումները, 

վավերացված կամ հաստատված փաստաթղթերում որևէ այլ 

փոփոխություններն ու լրացումներն առ ոչինչ են:»: 

 

Հոդված 26. Օրենքի 37-րդ հոդվածի 5-րդ կետում և 38-րդ հոդվածի 3-րդ 

կետում «նոտարական գործողության գաղտնիության» բառերը փոխարինել 

«նոտարական գաղտնիքի» բառերով: 

 

Հոդված 27. Օրենքի 40-րդ հոդվածի` 

1) 1-ին կետում «սեղանամատյանում» բառը փոխարինել 

«գրանցամատյանում» բառով. 

2) 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 28. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ պարբերությունը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 



«Եթե ներկայացված փաստաթղթերը լրացուցիչ ուսումնասիրության 

անհրաժեշտություն չունեն, ապա նոտարը նոտարական գործողությունը 

մերժելու մասին որոշումը կայացնում է իրեն դիմելու օրը կամ դիմումը 

ներկայացնելու հաջորդ օրը: Ներկայացված փաստաթղթերը լրացուցիչ 

ուսումնասիրելու անհրաժեշտության դեպքում նոտարը նոտարական 

գործողությունը մերժելու մասին որոշում է կայացնում մինչև դիմելու օրվան 

հաջորդող հինգերորդ օրը:»: 

 

Հոդված 29. Օրենքի 44-րդ հոդվածի` 

1) 1-ին կետում «Նոտարական փաստաթղթերի» բառերը փոխարինել 

«Նոտարական ակտերի» բառերով. 

2) 4-րդ կետում «նոտարական փաստաթղթի» բառերը փոխարինել 

«նոտարական ակտի» բառերով. 

3) 5-րդ կետում «նոտարական փաստաթուղթը» բառերը փոխարինել 

«նոտարական ակտը» բառերով: 

 

Հոդված 30. Օրենքի 45-րդ հոդվածի`  

1)1-ին կետի 12-րդ ենթակետում «արժեթղթեր» բառից հետո լրացնել «, 

թանկարժեք մետաղներ, քարեր և տալիս է վկայագիր» բառերը. 

2) 1-ին կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 14-17-րդ ենթակետեր.  

«14) հավատարմագրային կառավարման են հանձնում ժառանգական 

գույքը. 

15) տալիս են կտակակատարի լիազորությունների հավաստման 

վկայագրեր. 

16) բոլոր ժառանգների համաձայնությամբ չեղյալ են համարում 

նախկինում տրված ժառանգության իրավունքի վկայագրերը. 

17) տալիս են նոտարական ակտերի կրկնօրինակներ:»: 

 

Հոդված 31. Օրենքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«2. Գործարքներում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու կամ 

դրանք վաղակետ լուծելու վերաբերյալ գործարքները վավերացնում է 

հիմնական գործարքը վավերացրած նոտարը, բացառությամբ նոտարին 

փոխարինելու և պաշտոնից ազատելու դեպքերի: 

Նոտարի բացակայության դեպքում սույն կետով նախատեսված 

նոտարական գործողությունը կատարում է նոտարին փոխարինողը:»: 

 

Հոդված 32. Օրենքի 47-րդ հոդվածում` 

1) 4-րդ կետի 2-րդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Կտակում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև 

կտակը վերացնելու մասին դիմումը վավերացնում է հիմնական կտակը 

վավերացրած նոտարը, բացառությամբ նոտարին փոխարինելու և պաշտոնից 

ազատելու դեպքերի:». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին կետ. 



«4.1. Նոտարին փոխարինելու դեպքում սույն հոդվածի 4-րդ կետով 

նախատեսված նոտարական գործողությունը կատարում է նոտարին 

փոխարինողը:». 

3) 5-րդ կետի 2-րդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Կտակը վերացնելու կամ փոփոխելու մասին դիմումը վավերացվում է 

կտակի վավերացման համար սահմանված կարգով:». 

4) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7-րդ կետ. 

«7. Նոտարը ժառանգության բացման մասին տեղեկանալու պահից 

ծանուցում է ժառանգներին կտակի առկայության մասին:»: 

 

Հոդված 33. Օրենքի 53-րդ հոդվածում` 

1) 3-րդ կետում «համայնքի ղեկավարին» բառերը փոխարինել 

«համայնքին` ի դեմս ղեկավարի» բառերով. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետ. 

«4. Նախկինում տրված ժառանգության իրավունքի վկայագիրը բոլոր 

ժառանգների համաձայնությամբ չեղյալ է համարում ժառանգության 

իրավունքի վկայագիր տված նոտարը, բացառությամբ նոտարին 

փոխարինելու և պաշտոնից ազատելու դեպքերի:»: 

 

Հոդված 34. Օրենքի 60-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 60. Քաղաքացու` որոշակի վայրում գտնվելու փաստի 

հաստատումը 

 

1. Նոտարը քաղաքացու դիմումով հաստատում է նրա` որոշակի վայրում 

գտնվելու փաստը և տալիս է վկայագիր: 

2. Անգործունակ ճանաչված անձի` որոշակի վայրում գտնվելու փաստը 

հաստատվում է նրա օրինական ներկայացուցիչների (ծնողների, 

որդեգրողների, խնամակալի), ինչպես նաև այն կազմակերպությունների 

դիմումի հիման վրա, որոնց խնամքի տակ է անգործունակը:»: 

 

Հոդված 35. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.1-ին գլխով. 

 

«Գ Լ Ո Ւ Խ 16.1 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐ ՀԱՍՏԱՏԵԼԸ 

 

Հոդված 72.1. Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր 

հաստատելը  

 

1.Նոտարը հաստատում է այն փաստերը, որոնցից կախված են 

քաղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց անձնական կամ գույքային 

իրավունքների ծագումը, փոփոխումը կամ դադարումը: 

2. Նոտարը հաստատում է հետևյալ փաստերը` 

1) անձանց ազգակցական հարաբերությունները. 

2) անձի` ուրիշի խնամքի տակ լինելը. 



3) ծննդյան, որդեգրման (դստերագրման), ամուսնության, 

ամուսնալուծության և մահվան գրանցումը. 

4) ժառանգությունն ընդունելը և ժառանգության բացման վայրը. 

5) իրավունք սահմանող փաստաթղթերի պատկանելությունը, 

բացառությամբ անձնագրի և զինվորական փաստաթղթերի. 

6) սեփականության իրավունքով գույքի տիրապետումը. 

7) անձանց բանավոր հայտարարությունները: 

3. Նոտարը օրենքով նախատեսված դեպքերում հաստատում է 

իրավաբանական նշանակություն ունեցող այլ փաստեր: 

4. Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստի հաստատման 

վերաբերյալ դիմումում պետք է նշվի, թե ինչ նպատակի համար է դիմողին 

անհրաժեշտ տվյալ փաստի հաստատումը, ինչպես նաև բերվեն դիմողի 

կողմից պատշաճ փաստաթղթեր ստանալու կամ կորցրած փաստաթղթերը 

վերականգնելու անհնարինությունը հաստատող ապացույցներ: 

5. Նոտարը իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը 

հաստատում է միայն այն դեպքում, եթե դիմողը հնարավորություն չունի այլ 

կարգով ստանալու այդ փաստը հավաստող պատշաճ փաստաթղթեր, կամ 

անհնար է վերականգնել կորցրած փաստաթղթերը: 

6. Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը հաստատելու 

վերաբերյալ նոտարական ակտը հիմք է համապատասխան մարմինների 

կողմից այդ փաստը գրանցելու կամ հաստատված փաստի կապակցությամբ 

ծագած իրավունքները ձևակերպելու համար: 

7. Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը հաստատելու 

վերաբերյալ նոտարական ակտը կարող է օգտագործվել միայն նոտարական 

ակտում նշված նպատակովֈ 

8. Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը հաստատելու 

վերաբերյալ նոտարական ակտը պետք է բովանդակի՝ 

1) սույն օրենքի 27.1-ին հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված պայմանները. 

2) իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը, որը հաստատվում 

է տվյալ նոտարական ակտով. 

3) իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը հաստատելու կամ 

մերժելու հիմքերը. 

4) իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը հաստատելու 

նպատակը: 

9. Նոտարն ընդունում է իրավաբանական նշանակություն ունեցող 

փաստը հաստատելու վերաբերյալ նոտարական ակտ, եթե` 

1) ներկայացված փաստաթղթերը բավարար են իրավաբանական 

նշանակություն ունեցող փաստը հաստատելու համար. 

2) հաստատման ենթակա իրավաբանական նշանակություն ունեցող 

փաստը բխում է ներկայացված փաստաթղթերում առկա տվյալներից. 

3) բացակայում է նյութաիրավական նորմերի պահանջների հետ 

անհամապատասխանությունը. 

4) դիմողը հնարավորություն չունի այլ կարգով ստանալու կամ 

վերականգնելու իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը 

հավաստող փաստաթղթերը, կամ դրա հնարավորությունն օրենքի ուժով 

սպառված է. 

5) պահպանված են սույն հոդվածի 4-րդ կետի պահանջները. 



6) իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստն անվիճելի է: 

10. Սույն հոդվածի 9-րդ կետի պահանջները պահպանված չլինելու 

դեպքում նոտարը մերժում է փաստի հաստատումըֈ 

 

Հոդված 72.2. Նոտարի կողմից անձանց բանավոր հայտարարությունները 

հաստատվելը  

 
1. Նոտարը հաստատում է անձի կողմից իր մոտ արված բանավոր 

հայտարարությունը, որին կցվում է նաև այդ անձի տված հայտարարությունը 

ճշմարտացի լինելու երդման հավաստիացումը: 

2. Երդման հավաստիացումը կատարվում է նոտարի մոտ առնվազն երկու 

վկաների ներկայությամբ` բանավոր հայտարարելով և երդման 

հավաստիացումը երդվող անձի կողմից ստորագրվելու միջոցովֈ Երդմամբ 

ֆիզիկական անձը հավաստում է արված հայտարարության 

ճշմարտացիությունը և ստորագրում է իր հայտարարությունն ու երդման 

հավաստիացումը: Վկաները ստորագրությամբ հավաստում են, որ 

հայտարարությունը և երդման հավաստիացումը կատարվել են իրենց 

ներկայությամբ: 

3. Երդման հավաստիացմամբ անձը հաստատում է, որ տեղյակ է կեղծ 

երդում տալու դեպքում քրեական պատասխանատվության մասին: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին կետով սահմանված կարգով նոտարի հաստատած 

բանավոր հայտարարություններն ապացուցողական ուժ ունեն դատարանում 

և այլ պետական մարմիններ ներկայացնելիս:»: 

 

Հոդված 36. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետում, 4-րդ հոդվածի 1-ին 

կետում, 7-րդ հոդվածի 1-ին կետում, 8-րդ հոդվածի 5-րդ կետում, 10-րդ 

հոդվածի 4-րդ կետում, 14-րդ հոդվածի 3-րդ կետում, 15-րդ հոդվածի 1-ին 

կետի 9-րդ ենթակետում և 2-րդ կետում, 19-րդ հոդվածում, 21-րդ հոդվածի 1-ին 

կետի 3-րդ ենթակետում, 30-րդ հոդվածի 1-ին կետում, 31-րդ հոդվածի 2-րդ 

կետում, 45-րդ հոդվածում, 74-76-րդ, 78-79-րդ հոդվածներում, 81-րդ 

հոդվածում «Լեռնային Ղարաբաղիե բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով: 

 

Հոդված 37. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ 

 
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ սույն օրենքի 19-րդ 

հոդվածի 3-րդ կետով Օրենքի 27-րդ հոդվածում լրացվող 3-րդ կետի և սույն 

օրենքի 35-րդ հոդվածով Օրենքում լրացվող 16.1-ին գլխի: 

2. Սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետով Օրենքի 27-րդ հոդվածում 

լրացվող 3-րդ կետը և սույն օրենքի 35-րդ հոդվածով Օրենքում լրացվող 16.1-

ին գլուխն ուժի մեջ են մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից: 

3. Սույն օրենքի 20-րդ հոդվածով լրացվող Օրենքի 27.1-ին հոդվածի 

պահանջները տարածվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 

ընդունված նոտարական ակտերի նկատմամբ: 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-26-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2019 թվականի  

        մայիսի 30-ին 

 
 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀO-104 օրենքի (այսուհետ՝ 

Օրենք) 10-րդ հոդվածի աղյուսակում. 

 

1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10.1-ին կետ. 

« 10.1. կտակակատարի լիազորությունների 

հավաստման վկայագրեր տալու համար 

բազային տուրքի  

չափով 

 

», 

 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 21.1-ին կետ. 

« 21.1. իրավաբանական նշանակություն 

ունեցող փաստերի հաստատման համար` 

   

 ա) անձանց ազգակցական 

հարաբերությունները հաստատելու համար 

բազային տուրքի 

կրկնապատիկի չափով 

 

 բ) անձի` ուրիշի խնամքի տակ գտնվելու 

փաստը հաստատելու համար 

բազային տուրքի 

կրկնապատիկի չափով 

 

 գ) ծննդյան, որդեգրման (դստերագրման), 

ամուսնության, ամուսնալուծության և 

մահվան գրանցումը հաստատելու համար 

բազային տուրքի 

կրկնապատիկի չափով 

 

 դ) ժառանգությունն ընդունելու և 

ժառանգության բացման վայրի փաստի 

հաստատման համար 

բազային տուրքի 

կրկնապատիկի չափով 

 

 ե) իրավունք սահմանող փաստաթղթերի 

պատկանելությունը հաստատելու համար 

բազային տուրքի 

կրկնապատիկի չափով 

 

 զ) սեփականության իրավունքով գույքի 

տիրապետումը հաստատելու համար 

բազային տուրքի 

կրկնապատիկի չափով 

 

»: 
 

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածի աղյուսակի. 

 

1) 5-րդ կետում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «դ.1»-ին ենթակետ. 

« դ.1) կտակակատարի լիազորությունների 

հավաստման վկայագիր տալու համար 

15 15 15 15  

» . 
 

2) 6-րդ կետի «ժա» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

« ժա) դրամը, արժեթղթերը, թանկարժեք 

մետաղները, քարերը և այլ արժեքները 

(բացի ժառանգական գույքից) պահպանելու 

և վկայագիր տալու համար` ամսական 

      

 

 

 



ընդհանուր գումարի 0.1 տոկոսը  

»: 

 

Հոդված 3. Եզրափակիչ մաս 

 

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ 

կետով Օրենքի 10-րդ հոդվածի աղյուսակում լրացվող 21.1-ին կետի: 

Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ կետով Օրենքի 10-րդ հոդվածի 

աղյուսակում լրացվող 21.1-ին կետն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի 

հունվարի 1-ին: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-27-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       մայիսի 30-ին 

 

 

«ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ  

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հյուպատոսական ծառայության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի սեպտեմբերի 14-ի ՀO-218 

օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Հյուպատոսական հիմնարկի ղեկավարը կատարում է հետևյալ 

նոտարական գործողությունները՝ 

ա) վավերացնում է գործարքներ (պայմանագրեր, կտակներ, 

լիազորագրեր և այլն), բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տարածքում գտնվող անշարժ գույքի վերաբերյալ կնքվող 

պայմանագրերի. 

բ) միջոցներ է ձեռք առնում ժառանգական գույքի պահպանության 

համար. 

գ) տալիս է ժառանգության իրավունքի վկայագրեր. 

դ) տալիս է ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով 

անձանց պատկանող գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ սեփականության 

իրավունքի վկայագրեր. 

ե) վավերացնում է փաստաթղթերի պատճենների և դրանց 

քաղվածքների իսկությունը. 

զ) վավերացնում է փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների 

իսկությունը. 

է) վավերացնում է փաստաթղթերի թարգմանության իսկությունը. 

ը) հաստատում է քաղաքացու ողջ լինելու փաստը. 

թ) հաստատում է քաղաքացու՝ որոշակի վայրում գտնվելու փաստը. 

ժ) հաստատում է լուսանկարում պատկերված անձի և քաղաքացու 

նույնությունը. 

ժա) հաստատում է փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամանակը. 

ժբ) դեպոզիտ է ընդունում, պահպանում, հանձնում և վերադարձնում 

դրամական գումար և արժեթղթեր, թանկարժեք մետաղներ, քարեր և տալիս է 

վկայագիր. 

ժգ) ի պահ է ընդունում փաստաթղթեր. 

ժդ) հավատարմագրային կառավարման է հանձնում ժառանգական 

գույքը. 

ժե) տալիս է կտակակատարի լիազորությունների հավաստման 

վկայագրեր. 

ժզ) բոլոր ժառանգների համաձայնությամբ չեղյալ է համարում 

նախկինում տրված ժառանգության իրավունքի վկայագրերը. 

ժէ) տալիս է նոտարական ակտերի կրկնօրինակներ:»: 



 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. հունիսի 11 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-28-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       մայիսի 30-ին 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի 

ապրիլի 25-ի քրեական օրենսգիրքը (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 356.2-րդ հոդվածով. 

 

«Հոդված 356.2. Նոտարի գործունեությանը միջամտելը 

 

Նոտարի գործունեությանը միջամտելը, այդ թվում՝ նոտարական 

գործողություններ կատարելուն հարկադրելը կամ ներգործելը՝ 

պատժվում են տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի 

երկուհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ 

երկուսից երեք ամիս ժամկետով:»: 

 

Հոդված 2. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 363.1-ին 

հոդվածով. 

 

«Հոդված 363.1. Նոտարի մոտ կեղծ երդում տալը 
 

1. Դատարան կամ պետական այլ մարմին ներկայացնելու նպատակով 

նոտարի մոտ արված բանավոր հայտարարությունը ճշմարտացի լինելու 

վերաբերյալ կեղծ երդում տալը՝ 
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի 

հարյուրապատիկից երեքհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` 

առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ` երկու տարի 

ժամկետով: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է շահադիտական դրդումներով՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով: 

3. Անձը ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության, եթե իր բանավոր 

հայտարարության ճշմարտացի չլինելը որևէ նշանակություն չէր կարող 

ունենալ դատարանում կամ պետական այլ մարմիններում:»: 

 

Հոդված 3. Եզրափակիչ մաս 

 

1. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

2. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի 

հունվարի 1-ից: 

 



 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. հունիսի 11 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-29-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       մայիսի 30-ին 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի 

փետրվարի 24-ի քաղաքացիական օրենսգրքի 1211-րդ հոդվածի 6-րդ մասում 

«հայտարարությունը պետք է արվի» բառերը փոխարինել «դիմումը պետք է 

ներկայացվի» բառերով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                              Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. հունիսի 11 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-30-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       մայիսի 30-ին 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ 

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 17-ի քրեական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ 

Օրենսգիրք) 29-րդ հոդվածում՝ 

1) 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ. 

«Հետաքննության մարմինը կամ քննիչը տեխնիկական միջոցներ 

կիրառելուց առաջ ստուգում է դրանց սարքինությունը: Տեսաձայնագրառումը 

պետք է իրականացվի քննչական գործողություն սկսելու պահից, առանց 

ընդհատման, բացառությամբ անկանխատեսելի տեխնիկական 

անսարքության կամ այլ օբյեկտիվ պատճառների առկայության դեպքերի: 

Տեսաձայնագրառման ընդհատման դեպքում քննչական գործողությունն 

ընդհատվում է, որի վերաբերյալ կազմվում է առանձին արձանագրություն, 

որտեղ նշվում են ընդհատման պատճառների մասին: Քննչական 

գործողության կատարումը շարունակվում է տեսաձայնագրառումը 

վերսկսելու պահից: Մինչ այդ հետաքննության մարմինը կամ քննիչը 

միջոցներ է ձեռնարկում քննչական գործողության կատարման վայրը, 

հետքերը և առարկաները պահպանելու ուղղությամբ: Տեսաձայնագրառման 

դեպքում ապահովվում են քննչական գործողության ընթացքի 

ամբողջականությունը, տեսանելիությունը (ընդգրկվածությունը, 

լուսավորությունը և այլն) և լսելիությունը: Տեսաձայնագրառման նյութերը 

ենթակա չեն մոնտաժման կամ այլ կերպ փոփոխության:». 

2) 5-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ. 

«Դատավարական գործողությունների ընթացքում կիրառվող 

տեխնիկական միջոցների օգտագործման կարգը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը:»: 

  

Հոդված 2. Օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1. Ընթերական քրեական գործով չշահագրգռված՝ Արցախի 

Հանրապետության չափահաս քաղաքացին է, որ վարույթն իրականացնող 

մարմնի հրավերով մասնակցում է քննչական գործողության կատարմանը՝ 

դրա կատարման փաստը, բովանդակությունը, ընթացքը և արդյունքները 

հաստատելու համար: 

Ընթերակա չեն կարող հրավիրվել հետաքննության և նախաքննության 

մարմինների աշխատակիցներից:»ֈ 

  



Հոդված 3. Օրենսգրքի 89-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 3.1-ին մասով. 

«3.1. Միևնույն անձը մեկ ամսվա ընթացքում միևնույն գործով կարող է 

ներգրավվել որպես ընթերակա ոչ ավելի, քան երկու անգամֈ»: 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «մարմինները և» 

բառերը փոխարինել «և տեղական ինքնակառավարման մարմինները,» 

բառերով: 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 200-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 5-րդ և 6-րդ մասերով. 

«5. Քննիչը, հետաքննության մարմինը ընթերականեր է հրավիրում 

միայն քննչական փորձարարության, անձին կամ առարկաները ճանաչման 

ներկայացնելու, խուզարկության, առգրավման, զննման կատարմանը, 

բացառությամբ սույն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված դեպքերի և սույն 

օրենսգրքի 251-րդ հոդվածով նախատեսված նամակագրության առգրավման 

ու զննման: 

6. Զննմանն ընթերականեր չեն հրավիրվում, եթե՝ 

1) փաստաթուղթը կամ առարկան զննվում է այն ներկայացրած 

ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կամ նրա ներկայացուցչի 

մասնակցությամբ, և փաստաթուղթը (կամ դրա պատճենը) կամ առարկան 

կցված է քրեական գործին. 

2) կապի օպերատորներից օրենքով սահմանված կարգով ստացված 

մուտքային և (կամ) ելքային հեռախոսազանգերի, կարճ 

հաղորդագրությունների (sms) վերծանումների, բաժանորդների տվյալների, 

հեռախոսազանգերն սպասարկած ալեհավաք կայանների հասցեների մասին 

փաստաթղթերը կամ դրանց պատճենները կցված են քրեական գործին. 

3) սույն օրենսգրքի 252-րդ հոդվածով, «Օպերատիվ-հետախուզական 

գործունեության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 12-րդ կետով նախատեսված գործողությունների արդյունքում ձեռք 

բերված ձայնագրությունները կցված են քրեական գործինֈ»ֈ 

 

 Հոդված 6. Օրենսգրքի 216-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1. Եթե նախաքննություն կատարելիս ծագում է մեղադրանքը 

փոփոխելու կամ լրացնելու անհրաժեշտություն, ապա քննիչը պարտավոր է 

կրկին մեղադրանք առաջադրել՝ պահպանելով սույն օրենսգրքի 214-րդ և 215-

րդ հոդվածներով սահմանված պահանջները, իսկ մեղադրյալի՝ քննությունից 

կամ դատից թաքնվելու կամ նրա գտնվելու վայրն այլ պատճառներով 

պարզված չլինելու դեպքում՝ համապատասխան փոփոխություն կամ լրացում 

կատարել անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման մեջ՝ 

կայացնելով որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին նոր որոշում: 

2. Եթե նախաքննության ընթացքում մեղադրանքի որևէ մասը չի 

հաստատվում, ապա քննիչն իր որոշմամբ առաջադրված մեղադրանքի այդ 

մասը վերացնում է և դրա մասին հայտարարում մեղադրյալին, իսկ 

մեղադրյալի՝ քննությունից կամ դատից թաքնվելու կամ նրա գտնվելու վայրն 

այլ պատճառներով պարզված չլինելու դեպքում համապատասխան 

փոփոխություն է կատարում անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին 



որոշման մեջ՝ կայացնելով որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին նոր 

որոշում:»: 

 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 229-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «, 

ընթերակաների մասնակցությամբ» բառերը: 

 

Հոդված 8. Օրենսգրքի 230-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «Ընթերակաների 

մասնակցությունը պարտադիր է:» նախադասությունը փոխարինել 

«Արտաշիրմման ընթացքը և արդյունքներն ամրագրվում են 

տեսաձայնագրառման կիրառումով:» նախադասությամբ: 

 

Հոդված 9. Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«3. Քննումը կատարվում է բժշկի կամ դատաբժշկության բնագավառի 

մասնագետի մասնակցությամբ: Եթե քննումը չի զուգորդվում քննվող անձին 

մերկացնելու հետ, ապա քննվող անձի համաձայնությամբ նրա մարմնի վրա 

առկա հանցագործության հետքերը կամ հատուկ նշանները 

լուսանկարահանվում կամ տեսաձայնագրառվում են:»: 

 

Հոդված 10. Օրենսգրքի 232-րդ հոդվածի 8-րդ մասն ուժը կորցրած 

ճանաչել: 

 

Հոդված 11. Օրենսգրքի 233-րդ հոդվածի 4-րդ մասն ուժը կորցրած 

ճանաչել: 

 

Հոդված 12. Օրենսգրքի 234-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«3. Դիակը ճանաչման ներկայացնելու ընթացքը և արդյունքներն 

ամրագրվում են տեսաձայնագրառման կիրառումով:»: 

 

Հոդված 13. Օրենսգրքի 238-րդ հոդվածի 1-ին մասն ուժը կորցրած 

ճանաչել: 

 

Հոդված 14. Օրենսգրքի 251-րդ հոդվածի 1-ին մասում «տվյալ 

հաստատության աշխատողների թվից առանձնացված ընթերակաների 

մասնակցությամբե բառերը փոխարինել «նրա (նրանց) մասնակցությամբ» 

բառերով: 

 

Հոդված 15. Օրենսգրքի 252-րդ հոդվածի 6-րդ մասում «Քննիչի կողմից 

ձայնագրության զննումը և լսումը կատարվում են ընթերակաների, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում՝ մասնագետի մասնակցությամբ» բառերը 

փոխարինել «Քննիչի կողմից ձայնագրության զննումը և լսումը 

անհրաժեշտության դեպքում կատարվում են մասնագետի մասնակցությամբ» 

բառերով: 

  



Հոդված 16. Օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «Քննչական 

փորձարարություն կատարելիս պետք է ներկա գտնվեն ընթերակաները:» 

նախադասությունը: 

 

Հոդված 17. Օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«3. Մարդուց նմուշ ստանալը կատարվում է փորձագետի կամ 

մասնագետի մասնակցությամբ: Սերմնահեղուկի, մաշկի մանրադիտակային 

քերվածքների, քրտինքի և այլ արտաթորանքների նմուշներ ստանալը 

կատարվում է միևնույն սեռին պատկանող փորձագետի կամ մասնագետի 

մասնակցությամբ: Դիակի, կենդանու, նյութի և այլ օբյեկտների 

հատկությունները բնութագրող նմուշների ստացումը կատարվում է 

փորձագետի կամ մասնագետի մասնակցությամբ և (կամ) 

տեսաձայնագրառմամբ:»: 

 

Հոդված 18. Օրենսգրքի 266-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասի «ընթերականերին» բառը փոխարինել «փորձագետին» 

բառով. 

2) 2-րդ մասի «Քննիչը՝ մասնագետի մասնակցությամբ, եթե նա կանչվել 

է, և ընթերակաների ներկայությամբ» բառերը փոխարինել «Քննիչը 

փորձագետի կամ մասնագետի մասնակցությամբ, եթե նա կանչվել է,» 

բառերով: 

 

Հոդված 19. Օրենսգրքի 269-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1. Քննիչը տուժողին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական 

պատասխանողին կամ նրանց ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև սույն 

օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-5-րդ կետերով նախատեսված 

դեպքերում մեղադրյալին և նրա պաշտպանին պատշաճ ծանուցմամբ 

անհապաղ ուղարկում է քրեական գործով վարույթը կասեցնելու մասին 

որոշումը՝ պարզաբանելով որոշման բողոքարկման կարգը և ժամկետները:»: 

 

Հոդված 20. Օրենսգրքի 270-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1. Մեղադրյալի հետախուզումը նրա գտնվելու տեղի բացահայտումն է, 

մեղադրյալին ձերբակալելը և վարույթն իրականացնող մարմնի 

տրամադրությանը հանձնելը: 

2. Եթե մեղադրյալի գտնվելու վայրը պարզ չէ, կամ մեղադրյալը 

թաքնվում է քննությունից, ապա քննիչն իր որոշմամբ հետախուզում 

կատարելը հանձնարարում է հետաքննության մարմիններին՝ երկօրյա 

ժամկետում նշված որոշման հետ միաժամանակ վերջիններիս ուղարկելով 

քրեական գործ հարուցելու, անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու, 

խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ որոշումների պատճենները, 

հետախուզվողի դատվածության ստուգման պահանջագիրը, հետախուզվողի 

անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը: 



3. Քննիչի կողմից մեղադրյալի հետախուզում կարող է հայտարարվել 

ինչպես գործով նախաքննության կատարման ժամանակ, այնպես էլ քրեական 

գործով վարույթը կասեցնելու հետ միաժամանակ: 

4. Հետաքննության մարմինը հետախուզում հայտարարելու մասին 

որոշումն ստանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում, կազմում է հետախուզական 

գործ, որի տվյալները եռօրյա ժամկետում հայտնում է քննիչին:»: 

 

Հոդված 21. Օրենսգրքի 273-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Քննիչը կասկածյալին, մեղադրյալին, պաշտպանին, ինչպես նաև 

տուժողին, նրա ներկայացուցչին, քաղաքացիական հայցվորին, 

քաղաքացիական պատասխանողին կամ նրանց ներկայացուցիչներին, 

ինչպես նաև այն ֆիզիկական անձին կամ իրավաբանական անձի 

ներկայացուցչին, որոնց հայտարարության հիման վրա հարուցվել է քրեական 

գործը, պատշաճ ծանուցմամբ անհապաղ ուղարկում է քրեական գործով 

վարույթը կարճելու և քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին 

որոշումը՝ պարզաբանելով գործի նյութերին ծանոթանալու նրանց իրավունքը 

և որոշման բողոքարկման կարգը և ժամկետները:». 

2) 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 22. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-31-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       մայիսի 30-ին 

 

 

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

  

Հոդված 1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-76 օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) 4-րդ հոդվածի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

 «1. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է հետևյալ մարմիններում 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված 

պաշտոն զբաղեցնող անձանց վրա՝ 

ա) Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում. 

բ) Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի 

«Կառավարության գործերի կառավարչությունե առանձնացված 

ստորաբաժանումում. 

գ) Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի 

աշխատակազմում. 

դ) Արցախի Հանրապետության հանրապետական գործադիր 

մարմինների աշխատակազմերում. 

ե) Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի 

աշխատակազմում. 

զ) Արցախի Հանրապետության օրենքներով ստեղծված մշտապես 

գործող մարմինների աշխատակազմերում. 

է) Արցախի Հանրապետության նախարարությունների կառավարման 

ոլորտում գործող պետական մարմինների աշխատակազմերում. 

ը) Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմերի (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարանի) աշխատակազմերում:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին կետի «անձանց» բառից հետո լրացնել «, իսկ Արցախի 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի «Կառավարության գործերի 

կառավարչություն» առանձնացված ստորաբաժանումում՝ Արցախի 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի 

կառավարչության պետ-աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալի» 

բառերը. 

2) 3-րդ կետի «անձինք» բառից հետո լրացնել «, իսկ Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի «Կառավարության գործերի 

կառավարչություն» առանձնացված ստորաբաժանումում՝ Արցախի 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի 



կառավարչության պետ-աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալը» 

բառերը»:  

 

Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 10-րդ կետի երկրորդ պարբերությունը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Սույն կետի առաջին պարբերությամբ նախատեսված կարգով և 

ժամկետում Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, 

նախարարության, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող 

պետական մարմնի և շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում մրցույթի 

արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ 

եզրակացությունն ուղարկվում է համապատասխանաբար պետական 

նախարարին, նախարարին, նախարարության կառավարման ոլորտում 

գործող պետական մարմնի ղեկավարին և շրջվարչակազմի ղեկավարին 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետին): Պետական նախարարը, 

համապատասխան նախարարը, նախարարության կառավարման ոլորտում 

գործող պետական մարմնի ղեկավարը և շրջվարչակազմի ղեկավարը 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետը) մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված 

մասնակիցներից մեկի վերաբերյալ՝ հիմնավորմամբ, երեք աշխատանքային 

օրվա ընթացքում առաջարկություն է ներկայացնում աշխատակազմի 

ղեկավարի պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող մարմին, որն 

առաջարկությունն ստանալուց հետո՝ մեկշաբաթյա ժամկետում, ընդունում է 

պաշտոնում նշանակելու մասին որոշում:»: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերով նախատեսված 

համապատասխան մարմինների քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն 

պաշտոններում, իսկ սույն կետի «գ», «դ», «ե», «զ», «է» և «ը» ենթակետերով 

նախատեսված համապատասխան մարմինների քաղաքացիական 

ծառայության բարձրագույն, ինչպես նաև գլխավոր պաշտոնների 1-ին 

ենթախմբի պաշտոններում նշանակում և այդ պաշտոններից ազատում է՝ 

ա) Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում՝ 

Արցախի Հանրապետության նախագահը. 

բ) Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի 

«Կառավարության գործերի կառավարչություն» առանձնացված 

ստորաբաժանումում՝ Արցախի Հանրապետության նախագահը. 

գ) Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի 

աշխատակազմում՝ պետական նախարարը, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-

րդ կետով նախատեսված դեպքի. 

դ) Արցախի Հանրապետության հանրապետական գործադիր մարմնի 

աշխատակազմում՝ այդ մարմնի ղեկավարը, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-

րդ կետով նախատեսված դեպքի. 

ե) Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի 

աշխատակազմում՝ Հաշվեքննիչ պալատի նախագահը. 

զ) Արցախի Հանրապետության օրենքներով ստեղծված մշտապես 

գործող մարմինների աշխատակազմում՝ այդ մարմնի ղեկավարը. 



է) Արցախի Հանրապետության նախարարության կառավարման 

ոլորտում գործող պետական մարմնի աշխատակազմում՝ այդ մարմնի 

ղեկավարը, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ կետով նախատեսված դեպքի. 

ը) Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարանի) աշխատակազմում՝ շրջվարչակազմի ղեկավարը 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետը), բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ 

կետով նախատեսված դեպքի:  

3. Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, 

նախարարության, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող 

պետական մարմնի և շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարին սույն օրենքով 

սահմանված կարգով պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

4. Սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերով նախատեսված 

համապատասխան մարմինների քաղաքացիական ծառայության գլխավոր, 

առաջատար և կրտսեր պաշտոններում, իսկ սույն կետի «գ», «դ», «ե», «զ», «է» և 

«ը» ենթակետերով նախատեսված համապատասխան մարմինների 

քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների 2-րդ և 3-րդ 

ենթախմբերի, առաջատար և կրտսեր պաշտոններում նշանակում և այդ 

պաշտոններից ազատում է՝ 

ա) Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում՝ 

Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը. 

բ) Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի 

«Կառավարության գործերի կառավարչություն» առանձնացված 

ստորաբաժանումում՝ Արցախի Հանրապետության նախագահի 

աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ-

աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալը. 

գ) Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի 

աշխատակազմում՝ պետական նախարարի աշխատակազմի ղեկավարը. 

դ) Արցախի Հանրապետության հանրապետական գործադիր մարմնի 

աշխատակազմում՝ այդ մարմնի աշխատակազմի ղեկավարը. 

ե) Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի 

աշխատակազմում՝ Հաշվեքննիչ պալատի աշխատակազմի ղեկավարը. 

զ) Արցախի Հանրապետության օրենքներով ստեղծված մշտապես 

գործող մարմինների աշխատակազմում՝ այդ մարմնի աշխատակազմի 

ղեկավարը. 

է) Արցախի Հանրապետության նախարարության կառավարման 

ոլորտում գործող պետական մարմնի աշխատակազմում՝ այդ մարմնի 

աշխատակազմի ղեկավարը.  

ը) Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարանի) աշխատակազմում՝ շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարը:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ա» ենթակետի «, իսկ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարի ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում՝ 



Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի» բառերը փոխարինել 

«(մարմնի)» բառով: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 4-րդ կետի երկրորդ պարբերությունը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, 

նախարարության, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող 

պետական մարմնի և շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարի արտահերթ 

ատեստավորումն անցկացվում է համապատասխանաբար պետական 

նախարարի, նախարարի, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող 

պետական մարմնի ղեկավարի և շրջվարչակազմի ղեկավարի 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետի) պատճառաբանված որոշմամբ:»: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 20-րդ հոդվածի` 

1) 2-րդ և 3-րդ կետերում «ղեկավարի» բառից հետո լրացնել «, իսկ 

Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի «Կառավարության 

գործերի կառավարչություն» առանձնացված ստորաբաժանումում՝ Արցախի 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի 

կառավարչության պետ-աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալի» 

բառերը. 

2) 5-րդ կետի «բ» ենթակետի երկրորդ պարբերությունը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Սույն կետով նախատեսված դեպքերում Արցախի Հանրապետության 

պետական նախարարի, նախարարության, նախարարության կառավարման 

ոլորտում գործող պետական մարմնի և շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարի գործուղումը, նրան 

պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի 

(մարմնի) և քաղաքացիական ծառայության խորհրդի համաձայնությամբ, 

համապատասխանաբար իրականացնում են պետական նախարարը, 

նախարարը, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական 

մարմնի ղեկավարը և շրջվարչակազմի ղեկավարը (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետը):»: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«2. Քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ սույն հոդվածի 1-ին կետով 

նախատեսված խրախուսանքները կիրառում է նրան պաշտոնի նշանակելու 

իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը, իսկ Արցախի 

Հանրապետության պետական նախարարի, նախարարության, 

նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի, 

շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի 

ղեկավարի նկատմամբ՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

համապատասխանաբար պետական նախարարի, նախարարի, 

նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի 

ղեկավարի և շրջվարչակազմի ղեկավարի (Ստեփանակերտի քաղաքապետի) 

առաջարկությամբ:»: 



 

Հոդված 9. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«3. Սույն հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված կարգապահական 

տույժերը քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառում է նրան 

պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը, իսկ 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, նախարարության, 

նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի, 

շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի 

ղեկավարի նկատմամբ` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

համապատասխանաբար պետական նախարարի, նախարարի, 

նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի 

ղեկավարի, շրջվարչակազմի ղեկավարի (Ստեփանակերտի քաղաքապետի) 

առաջարկությամբ:»: 

 

Հոդված 10. Օրենքի 37-րդ հոդվածում` 

1) 2-րդ կետի «թ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«թ) Արցախի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է 

ներկայացնում քաղաքացիական ծառայությանն առնչվող համապատասխան 

իրավական ակտերի նախագծերը.». 

2) 5-րդ կետի երրորդ և չորրորդ պարբերությունները շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը «Արցախի 

Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ու ժամկետում, 

յուրաքանչյուր տարի կազմում ու Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն է ներկայացնում առաջիկա տարվա իր բյուջետային 

ֆինանսավորման հայտը (Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի ծախսերի 

նախահաշվի նախագիծը): 

Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի բյուջետային 

ֆինանսավորման հայտի ցուցանիշների համաձայնեցումը և պետական 

բյուջեի նախագծում դրանց ներառումն իրականացվում է «Արցախի 

Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:»: 

 

Հոդված 11. Օրենքի 38-րդ հոդվածի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«2. Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահին նշանակում է 

Արցախի Հանրապետության նախագահը, իսկ մյուս անդամներին՝ Արցախի 

Հանրապետության նախագահը` քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 

նախագահի ներկայացմամբ:»: 

 

Հոդված 12. Օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին կետից հանել «և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավարի» բառերը: 

 



Հոդված 13. Օրենքի 40-րդ հոդվածի 4-րդ կետի երրորդ պարբերությունը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«- մեկ երրորդը համապատասխան մարմնի ներկայացուցիչներ, իսկ 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի և նախարարության, 

նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի, 

շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի 

ղեկավարի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ և այդ 

աշխատակազմի ղեկավարի ատեստավորում անցկացնելու դեպքերում՝ նաև 

նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի 

(մարմնի) ներկայացուցիչներ.»: 

 

Հոդված 14. Օրենքի ամբողջ տեքստում, բացառությամբ 27-րդ հոդվածի 

2-րդ կետի, 37-րդ հոդվածի 5-րդ կետի երկրորդ պարբերության «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով» բառերի և 9-րդ գլխի, «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետությունե բառերը՝ համապատասխան հոլովաձևերով, 

փոխարինել «Արցախի Հանրապետություն» բառերով՝ համապատասխան 

հոլովաձևերով: 

 

Հոդված 15. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-32-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       մայիսի 30-ին 

 

 

«ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ  

ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի 

մասին» Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ի ՀՕ-51-

Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետում 

«Արցախի Հանրապետությունում» բառերից հետո լրացնել «կամ Հայաստանի 

Հանրապետությունում» բառերը: 

Հոդված 2. Օրենքի 73-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել նոր 

նախադասությամբ. 

«Սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի դրույթները 

տարածվում են 2018 թվականի մայիսի 1-ից հետո ծագած 

իրավահարաբերությունների վրա:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                 Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. hունիսի 11 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-33-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       մայիսի 30-ին 

 

«ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 
Հոդված 1. «Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2005 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-198 օրենքի (այսուհետ` 

Օրենք) 4-րդ հոդվածի 5-րդ պարբերությունից հանել «գոյացման 

կանխարգելմանը, դրանց» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 7-րդ հոդվածի «ե» կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«ե) վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզա-

վորման կարգի սահմանումը.»: 

  
Հոդված 3. Օրենքի 8-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

«ժէ.1-ժէ.6» կետեր. 

«ժէ.1)վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության  

լիցենզիաների տրամադրումը. 

 ժէ.2) թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների 

ռեեստրային գրանցման հաշվետվությունների և ռեեստրի վարման գրքի ձևերի 

հաստատումը. 

ժէ.3) թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկի 

և ռեեստրի վարման գրքի ձևերի հաստատումը. 

ժէ.4) թափոնների անձնագրի օրինակելի ձևի հաստատումը. 

ժէ.5) թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման 

սահմանաքանակների նախագծերի հաշվարկի օրինակելի ձևի հաստատումը. 

ժէ.6) Արցախի Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության 

(այդ թվում՝ ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկի 

հաստատումը.»:  

 
Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

2019թ. hունիսի 11 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-34-Ն 



 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       մայիսի 30-ին 

 

 

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրենքի 43-րդ հոդվածի 

2-րդ մասի աղյուսակի «12. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱԳԱՎԱՌ» բաժնի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

 « 1 վտանգավոր 

թափոնների 

գործածության 

գործունեություն 

ԿՄ Բ - Փ - Ո Հ Վ  

 

»: 

 

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                              Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. hունիսի 11 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-35-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       մայիսի 30-ին 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 18-րդ 

հոդվածի աղյուսակի 10-րդ կետի «ա» ենթակետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

  

« ա) վտանգավոր թափոնների գործածության 

գործունեության լիցենզիայի յուրաքանչյուր 

ներդիրի համար՝ տարեկան 

բազային տուրքի 

40-ապատիկի 

չափով 

 

 

 

»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. hունիսի 11 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-36-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       մայիսի 30-ին 

 

 

«ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

 

Հոդված 1. «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2007 թվականի հունիսի 20-ի ՀՕ-61 օրենքի 4-

րդ հոդվածի «դե կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«դ) իրականացնում է ընդհանուր օգտագործման պետական 

ավտոմոբիլային ճանապարհների (բացառությամբ շրջանային (տեղական) 

նշանակության) և դրանց ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման 

կահավորանքի շինարարության (տեղադրման), շահագործման, նորոգման ու 

պահպանման աշխատանքների իրականացման պատվիրատուի 

իրավասությունները.»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. hունիսի 11 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-37-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

 

1. Սույն օրենքը կարգավորում է Արցախի Հանրապետության քննչական 

կոմիտեի (այսուհետ` քննչական կոմիտե)` որպես քննչական մարմնի 

կազմավորման, գործունեության, դրանում ծառայության անցնելու կարգը և 

պայմանները, պաշտոնների ու դասային աստիճանների դասակարգումը, 

ծառայողների իրավունքները, պարտականությունները և պատասխանատ-

վությունը, իրավական ու սոցիալական երաշխիքները և ծառայության հետ 

կապված մյուս հարաբերությունները: 

 

Հոդված 2. Օրենքի հիմնական հասկացությունները 

 

 1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական 

հասկացությունները. 

1) քննչական կոմիտեում ծառայություն` պետական ծառայության 

հատուկ տեսակ, որի առանձնահատկությունները սահմանվում են սույն 

օրենքով. 

2) քննչական կոմիտեի ծառայող` սույն օրենքի 16-րդ հոդվածով 

սահմանված որևէ պաշտոն զբաղեցնող, ինչպես նաև սույն օրենքով 

սահմանված հիմքերով քննչական կոմիտեի կադրերի ռեզերվում գտնվող անձ: 

 

Հոդված 3. Քննչական կոմիտեում դիմումների (հաղորդումների), 

միջնորդությունների և բողոքների քննարկումը 

 

1. Քննչական կոմիտեում քրեական վարույթին առնչվող դիմումները 

(հաղորդումները), բողոքները և միջնորդությունները քննարկվում են 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության 

օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 4. Քննչական կոմիտեի գործունեության վերաբերյալ 

վիճակագրական հաշվետվությունները 

 

1. Քննչական կոմիտեում քննչական կոմիտեի գործունեության 

վերաբերյալ վարվում է վիճակագրություն, որի հիման վրա յուրաքանչյուր 

կիսամյակ կազմվում են վիճակագրական հաշվետվություններ: 



2. Վիճակագրության վարման համար պարտադիր վիճակագրական 

դասակարգիչները, վիճակագրական տվյալների (տեղեկությունների) ցանկը և 

վիճակագրական հաշվետվությունների բովանդակության նկարագրությունը 

սահմանում է քննչական կոմիտեի նախագահը: 

 

Հոդված 5. Քննչական կոմիտեի ներկայացուցչի մասնակցությունը 

գործադիր իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

նիստերին 

 

1. Քննչական կոմիտեի նախագահը, նրա տեղակալները, իսկ նրանց 

հանձնարարությամբ` քննչական կոմիտեի այլ ծառայողներ գործադիր 

իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների` 

հանցավորության հարցերին վերաբերող նիստերին կարող են մասնակցել այդ 

մարմինների հրավերի հիման վրա: 
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Հոդված 6. Քննչական կոմիտեի լիազորությունները 

  

1. Քննչական կոմիտեի լիազորություններն են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով իր 

իրավասությանը վերապահված՝ մինչդատական քրեական վարույթի 

կազմակերպումը և իրականացումը: 

 

Հոդված  7. Քննչական կոմիտեի ծառայողի ինքնուրույնությունը, նրա 

գործունեությանը միջամտելու անթույլատրելիությունը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողն իր լիազորություններն 

իրականացնելիս ենթարկվում է միայն օրենքինֈ 

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողի գործունեությանը միջամտելն 

արգելվում է: 

 

Հոդված 8. Քննչական կոմիտեի գործունեության հրապարակայնությունը 

 

1. Քննչական կոմիտեն հանրությանը տեղեկացնում է իր գործունեության 

մասին՝ ապահովելով նախաքննության գաղտնիությունը, ինչպես նաև 

պետական և ծառայողական կամ օրենքով պաշտպանվող այլ գաղտնիքների 

պահպանությունը: 

2. Քննչական կոմիտեն յուրաքանչյուր տարի քննչական կոմիտեի 

պաշտոնական ինտերնետային կայքում կամ Արցախի Հանրապետության 

առավելագույն տպաքանակ ունեցող մամուլում հրապարակում է 

տեղեկատվություն իր գործունեության մասին: 

3. Քննչական կոմիտեի նախագահը յուրաքանչյուր տարի` մինչև 

հունվարի 31-ը, Արցախի Հանրապետության նախագահին (այսուհետ՝ 



Հանրապետության նախագահ) է ներկայացնում գրավոր հաղորդում՝ 

քննչական կոմիտեի նախորդ տարվա գործունեության մասին: 

 

Հոդված 9. Քննչական կոմիտեի ծառայողի պահանջների կատարման 

պարտադիրությունը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողի՝ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված 

լիազորություններից բխող պահանջները ենթակա են կատարման: 

2. Հանրային ծառայողի (պաշտոնատար անձի) կողմից քննչական 

կոմիտեի ծառայողի լիազորություններից բխող պահանջները չկատարվելու 

դեպքում քննչական կոմիտեի նախագահը տվյալ ծառայողի նկատմամբ 

կարգապահական վարույթ հարուցելու միջնորդությամբ դիմում է նման 

լիազորություն ունեցող պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմնին կամ պաշտոնատար անձին: 

 

Հոդված 10. Քննչական կոմիտեում ծառայողի նկատմամբ կիրառվող 

սահմանափակումները և ապաքաղաքականացվածությունը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կիրառվում են «Հանրային 

ծառայության մասինե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով 

նախատեսված սահմանափակումները: 

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողը չի կարող լինել որևէ կուսակցության 

անդամ կամ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ: Քննչական կոմիտեի 

ծառայողը յուրաքանչյուր պարագայում պարտավոր է դրսևորել քաղաքական 

զսպվածություն և չեզոքություն: 
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 Հոդված 11. Քննչական կոմիտեի համակարգը 

 

1. Քննչական կոմիտեի համակարգը ներառում է քննչական կոմիտեի 

կենտրոնական մարմինը, տարածքային քննչական վարչությունը, ինչպես նաև 

քննչական կոմիտեի աշխատակազմը: 

2. Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի ստորաբաժանումներն են 

կենտրոնական մարմնի քննչական վարչությունները և կենտրոնական մարմնի 

քննչական բաժինները: Տարածքային քննչական վարչության 

ստորաբաժանումներն են քննչական բաժինները: Քննչական կոմիտեի 

կենտրոնական մարմնի քննչական վարչությունը կարող է ունենալ 

ենթաստորաբաժանումներ՝ քննչական բաժիններ: 

3. Քննչական կոմիտեի քննչական վարչության պետը քննչական կոմիտեի 

կառուցվածքով նախատեսված դեպքերում կարող է ի պաշտոնե հանդիսանալ 

քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ: 

4. Քննչական կոմիտեի լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ 

իրականացումը և քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրա 

մասնակցությունը ապահովում է քննչական կոմիտեի աշխատակազմը: 



5. Քննչական կոմիտեի կառուցվածքը և անվանացանկը հաստատում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետ՝ Կառավա-

րություն): 

 

Հոդված 12. Քննչական կոմիտեի նախագահը 

 

1. Քննչական կոմիտեի նախագահը ղեկավարում և վերահսկում է 

քննչական կոմիտեի գործունեությունը և պատասխանատու է քննչական 

կոմիտեի լիազորությունների իրականացման համար: 

2. Քննչական կոմիտեի նախագահը՝ 

1) սահմանում է քննչական կոմիտեի ծառայողների կողմից 

մինչդատական քրեական վարույթի արդյունավետության, այդ թվում՝ դրա 

պատշաճ կազմակերպման ուղեցույցները և ապահովում դրանց 

իրականացման նկատմամբ վերահսկողությունը. 

2) կատարում է աշխատանքի բաժանում իր տեղակալների միջև. 

3) իր իրավասության սահմաններում ընդունում է իրավական ակտեր 

(որոշումներ, հրամաններ), տալիս է հանձնարարականներ. 

4) ներկայացնում է քննչական կոմիտեն պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, ինչպես նաև 

միջպետական և միջազգային կազմակերպությունների հետ 

հարաբերություններում. 

5) հաստատում է քննչական կոմիտեի հաստիքացուցակը և 

կանոնադրությունը, քննչական կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրությունը. 

6) խրախուսում և կարգապահական պատասխանատվության է 

ենթարկում քննչական կոմիտեի ծառայողներին, պարգևատրում է քննչական 

կոմիտեի գործունեությանն օժանդակող անձանց. 

7) քննչական կոմիտեի խնդիրների իրականացման, քննչական կոմիտեի 

ծառայողների գործունեության արդյունավետության բարձրացման 

նպատակով ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ՝ սահմանելով դրանց 

գործունեության կարգը. 

8) իրականացնում է օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

 

Հոդված 13. Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալը 

 

1. Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալը՝ 

1) համակարգում է քննչական կոմիտեի նախագահի կողմից իրեն 

հանձնարարված ոլորտի աշխատանքները. 

2) միջնորդություններ է ներկայացնում քննչական կոմիտեի 

ծառայողներին խրախուսելու կամ նրանց կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ. 

3) քննչական կոմիտեի նախագահի ժամանակավոր բացակայության 

դեպքում նրա հրամանով փոխարինում է քննչական կոմիտեի նախագահին: 

Նման հրամանի բացակայության դեպքում քննչական կոմիտեի նախագահին 

ժամանակավորապես փոխարինում է քննչական կոմիտեի նախագահի` 

առավել երկար մասնագիտական ստաժ ունեցող տեղակալը. 

4) իրականացնում է օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

 



Հոդված 14. Ծառայողական և քրեադատավարական վերադասությունը 

 

1. Քննչական կոմիտեի նախագահը վերադաս է քննչական կոմիտեի բոլոր 

ծառայողների համար: 

2. Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալը վերադաս է իր 

համակարգման ներքո գտնվող քննչական կոմիտեի բոլոր ծառայողների 

համար: 

3. Քննչական կոմիտեի ստորաբաժանման պետը վերադաս է տվյալ 

ստորաբաժանման բոլոր ծառայողների համար: 

4. Քննչական կոմիտեում ծառայողական վերադասության մյուս 

հարաբերությունները կարգավորվում են քննչական կոմիտեի 

կանոնադրությամբ: 

5. Քննչական կոմիտեում քրեադատավարական վերադասության 

հարաբերությունները կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով: 

 

 Հոդված 15. Քննչական կոմիտեի կարգապահական և որակավորման 

 հանձնաժողովները 

 

1. Քննչական կոմիտեում գործում են կարգապահական և որակավորման 

հանձնաժողովներ: 

2. Կարգապահական հանձնաժողովը բաղկացած է վեց անդամից: 

Կարգապահական հանձնաժողովի կազմում են քննչական կոմիտեի 

նախագահի տեղակալներից մեկը՝ քննչական կոմիտեի նախագահի 

որոշմամբ, քննչական կոմիտեի՝ վիճակահանությամբ ընտրվող երկու 

ծառայող և Հանրապետության նախագահի նշանակած երեք ներկայացուցիչ: 

Կարգապահական հանձնաժողովի անդամները նշանակվում են երեք տարի 

ժամկետով և չեն կարող միաժամանակ լինել որակավորման հանձնաժողովի 

անդամներ: Կարգապահական հանձնաժողովում նոր անդամների 

նշանակումները սույն մասով սահմանված կարգով կատարվում են 

կարգապահական հանձնաժողովի գործող անդամների լիազորությունները 

դադարելու օրվան նախորդող օրը: 

3. Կարգապահական հանձնաժողովը ղեկավարում է հանձնաժողովի 

կազմում ընդգրկված քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալը: 

4. Կարգապահական հանձնաժողովի անդամներն անկախ են: Նրանց 

գործառույթներն իրականացնելու առնչությամբ որևէ միջամտություն 

արգելվում է: 

5. Կարգապահական հանձնաժողովի աշխատակարգը սահմանում է 

կարգապահական հանձնաժողովը՝ անդամների ձայների պարզ 

մեծամասնությամբ: 

6. Որակավորման հանձնաժողովը կազմված է յոթ անդամից: 

Որակավորման հանձնաժողովի կազմում են քննչական կոմիտեի նախագահի 

տեղակալներից մեկը, քննչական կոմիտեի երեք ծառայող, երեք իրավաբան: 

7. Որակավորման հանձնաժողովի անդամներին նշանակում է քննչական 

կոմիտեի նախագահը՝ երեք տարի ժամկետով: Որակավորման 

հանձնաժողովի նոր անդամներին քննչական կոմիտեի նախագահը 



նշանակում է որակավորման հանձնաժողովի գործող անդամների 

լիազորությունների դադարելու օրվան նախորդող օրը: 

8. Որակավորման հանձնաժողովը ղեկավարում է քննչական կոմիտեի 

նախագահի տեղակալը: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 4 

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ, 

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՈՒ ԱԶԱՏՄԱՆ, ԴԱՍԱՅԻՆ 

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

 

Հոդված 16. Քննչական կոմիտեում ծառայության պաշտոնները 

 

1. Քննչական կոմիտեում ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են 

հետևյալ խմբերի. 

1) բարձրագույն պաշտոններ. 

2) գլխավոր պաշտոններ. 

3) առաջատար պաշտոններ. 

4) կրտսեր պաշտոններ: 

2. Քննչական կոմիտեում ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր 

խումբ դասակարգվում է 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթախմբերիֈ 

3. Քննչական կոմիտեում ծառայության պաշտոնների խմբերում 1-ին 

ենթախումբը տվյալ խմբի բարձրագույն ենթախումբն էֈ 

4. Քննչական կոմիտեում ծառայության բարձրագույն խմբի պաշտոնը 

դասակարգվում է հետևյալ ենթախմբերի՝ ընդգրկելով հետևյալ պաշտոնները. 

1) 1-ին ենթախումբ` քննչական կոմիտեի նախագահ. 

2) 2-րդ ենթախումբ` քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ. 

3) 3-րդ ենթախումբ` քննչական կոմիտեի քննչական վարչության պետ 

(բացառությամբ սույն մասի 2-րդ ենթակետում նշված պաշտոնի): 

5. Քննչական կոմիտեում ծառայության գլխավոր պաշտոնը 

դասակարգվում է հետևյալ ենթախմբերի՝ ընդգրկելով հետևյալ պաշտոնները. 

1) 1-ին ենթախումբ` քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի 

քննչական վարչության պետի տեղակալ, տարածքային քննչական վարչության 

պետի տեղակալ. 

2) 2-րդ ենթախումբ` քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի 

քննչական վարչության քննչական բաժնի պետ, կենտրոնական մարմնի 

քննչական բաժնի պետ, քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական 

վարչության քննչական բաժնի պետ. 

3) 3-րդ ենթախումբ` քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի 

քննչական վարչության քննչական բաժնի պետի տեղակալ, քննչական 

կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի պետի տեղակալ, 

քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության քննչական բաժնի 

պետի տեղակալ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական 

վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ: 

6. Քննչական կոմիտեում ծառայության առաջատար պաշտոնը 

դասակարգվում է հետևյալ ենթախմբերի՝ ընդգրկելով հետևյալ պաշտոնները. 

1) 1-ին ենթախումբ` քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի 

քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, քննչական 



կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի հատկապես կարևոր 

գործերով քննիչ. 

2) 2-րդ ենթախումբ` քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական 

վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ. 

3) 3-րդ ենթախումբ` քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի 

քննչական բաժնի ավագ քննիչ: 

7. Քննչական կոմիտեում ծառայության կրտսեր պաշտոնը 

դասակարգվում է հետևյալ ենթախմբերի՝ ընդգրկելով հետևյալ պաշտոնները. 

1) 1-ին ենթախումբ` քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական 

վարչության քննչական բաժնի ավագ քննիչ. 

2) 2-րդ ենթախումբ` քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի 

քննչական բաժնի քննիչ. 

3) 3-րդ ենթախումբ` քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական 

վարչության քննչական բաժնի քննիչ: 

8. Այլ մարմինների (ոստիկանության, ազգային անվտանգության, 

դատախազության, հարկային, դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

ծառայության) հիմնական պաշտոնների և քննչական կոմիտեում 

ծառայության սույն օրենքով սահմանված պաշտոնների միջև 

համապատասխանությունը սահմանում է Կառավարությունը: 

 

Հոդված 17. Քննչական կոմիտեի ծառայողներին ներկայացվող հիմնական 

պահանջները 

 

1. Քննչական կոմիտեում ծառայության կարող է անցնել Արցախի 

Հանրապետությունում մշտապես բնակվող, բակալավրի, դիպլոմավորված 

մասնագետի բարձրագույն իրավաբանական կրթություն ունեցող Արցախի 

Հանրապետության այն քաղաքացին, որը` 

1) անցել է պարտադիր զինվորական ծառայություն (բացառությամբ 

իգական սեռի անձանց կամ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված 

դեպքերի) կամ պահեստազորի սպա է. 

2) տիրապետում է հայերենին. 

3) չունի քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոնում նշանակմանը 

խոչընդոտող ֆիզիկական արատ կամ հիվանդություն. 

4) ընդգրկվել է քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածուների 

ցուցակում: 

2. Քննչական կոմիտեում պաշտոնի կարող են նշանակվել նաև սույն 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի պահանջներին չհամապատասխանող, 

սակայն դիմելու պահին «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի 

կարգավիճակի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 2-րդ կետով, 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված հիմքերով 

պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված կամ այդ օրենքի 24-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերով՝ մինչև 27 տարին լրանալը 

պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում ստացած և 

պահեստազորում հաշվառված անձինք: 

3. Քննչական կոմիտեում ծառայության չի կարող անցնել այն 

քաղաքացին՝ 



1) որն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով ճանաչվել է 

անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ. 

2) որն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով զրկվել է հանրային 

ծառայությունում որևէ պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից. 

3) որը դատապարտվել է դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու 

համար` անկախ դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ 

մարված լինելու հանգամանքից, իսկ անզգույշ հանցագործության դեպքում՝ 

մինչև դատվածությունը չի մարվել կամ հանվել, բացառությամբ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 29-րդ գլխով 

նախատեսված հանցագործությունների. 

4) որի նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում. 

5) որի նկատմամբ դիտավորյալ հանցագործության համար հարուցված 

քրեական հետապնդումը դադարեցվել է կամ քրեական հետապնդում չի 

իրականացվել ոչ արդարացնող հիմքով. 

6) որը չի համապատասխանում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

պահանջներին: 

4. Քննչական կոմիտեում պաշտոն զբաղեցնելու սահմանային տարիք է 55 

տարեկանը, բացառությամբ սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված դեպքի: 

Սահմանային տարիքը լրանալուց հետո քննչական կոմիտեի նախագահը 

կարող է մինչև 5 տարի ժամկետով երկարաձգել ծառայության ժամկետը: 

5. Քննչական կոմիտեի նախագահի և նախագահի տեղակալի պաշտոնի 

սահմանային տարիքը 60 տարեկանն է, որը Հանրապետության նախագահի 

կողմից կարող է երկարաձգվել մինչև 2 տարի ժամկետով: 

6. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված ֆիզիկական 

արատների և հիվանդությունների ցանկը սահմանում է Կառավարությունը: 

 

Հոդված 18. Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածուների ցուցակը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածուների ցուցակը համալրում 

է քննչական կոմիտեի որակավորման հանձնաժողովը՝ յուրաքանչյուր տարվա 

հունվար ամսին: 

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածուների ցուցակում առկա 

թեկնածուների թիվը երկուսը չգերազանցելու դեպքում, ինչպես նաև 

քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածուների ցուցակում լրացումներ 

կատարելու նպատակով քննչական կոմիտեի նախագահի 

հանձնարարությամբ անցկացվում է հավակնորդների լրացուցիչ 

որակավորման ստուգում:  

3. Որակավորման հանձնաժողովը քննչական կոմիտեի ծառայողների 

թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով հայտերի ընդունման մասին 

առնվազն մեկ ամիս առաջ քննչական կոմիտեի պաշտոնական 

ինտերնետային կայքում և առնվազն 500 տպաքանակ ունեցող մամուլում 

հրապարակում է հայտարարություն` քննչական կոմիտեի ծառայողների 

թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով որակավորման ստուգում 

անցկացնելու մասին՝ նշելով հայտերի ընդունման ժամկետները, վայրը, 

որակավորման ստուգման օրը, համալրման ենթակա տեղերի քանակը: 

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածուների ցուցակում 

ընդգրկվելուն հավակնող անձը ներկայացնում է` 



1) անձը հաստատող փաստաթուղթ. 

2) բարձրագույն իրավաբանական կրթությունը հավաստող 

փաստաթուղթ. 

3) կենսագրական տվյալները պարունակող քարտ` իրավաբանի 

մասնագիտություն ձեռք բերելուց հետո իր մասնագիտական իրավաբանական 

գործունեության նկարագրությամբ` կցելով համապատասխան ապացույցներ 

(այդ թվում՝ պաշտոնի անձնագիր կամ այլ փաստաթղթեր, որոնք հավաստում 

են մասնագիտական իրավաբանական ստաժ դիտարկվող աշխատանքում 

աշխատանքային պարտականությունները). 

4) պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած լինելու կամ օրենքով 

նախատեսված կարգով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված 

լինելը կամ տարկետում ունենալը հավաստող փաստաթուղթ (եթե արական 

սեռի հավակնորդ է). 

5) քննչական կոմիտեում ծառայությանը խոչընդոտող ֆիզիկական 

արատների և հիվանդությունների բացակայության մասին Կառավարության 

սահմանած կարգով տրված փաստաթուղթ: 

5. Հայտատուն իրավունք ունի ներկայացնելու նաև երաշխավորագիր-

նամակներ: 

6. Հայտերը ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի խախտմամբ 

կամ օրենքով նախատեսված պահանջները չբավարարող հայտերի 

ընդունումը մերժվում է և դրանք ենթակա են վերադարձման որակավորման 

հանձնաժողովի կողմից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Սույն 

հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված փաստաթղթերը թերի լինելու դեպքում այդ 

մասին հայտատուն տեղեկացվում է նույն պահին, իսկ դրա անհնարինության 

դեպքում` եռօրյա ժամկետում: Թերությունները կարող են վերացվել հնգօրյա 

ժամկետում:  

7. Որակավորման հանձնաժողովը ստուգում է հայտատուի ներկայացրած 

փաստաթղթերի համապատասխանությունը օրենքով նախատեսված այլ 

պահանջների: 

8. Որակավորման ստուգումները բաղկացած են գրավոր քննությունից և 

հարցազրույցից: 

9. Որակավորման գրավոր քննությունն անցկացվում է գրավոր 

առաջադրանքների միջոցով, որոնք ուղղված են հայտատուի մասնագիտական 

պատրաստվածության և գործնական ունակությունների ստուգմանը: 

10. Գրավոր քննության արդյունքներով անցողիկ միավորներ հավաքած 

հավակնորդները որակավորման հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

ժամկետում մասնակցում են որակավորման ստուգման հարցազրույցի փուլին, 

որի նպատակը քննիչի պաշտոնում արդյունավետ գործելու համար 

անհրաժեշտ որակների և արժանիքների վերհանումն է՝ հավակնորդի 

մասնագիտական փորձառության, քննիչի կարգավիճակին վերաբերող 

հիմնարար իրավական ակտերի պահանջներին տեղեկացվածության, նրա 

անձնական հատկանիշների գնահատման միջոցով: 

11. Որակավորման հանձնաժողովը որակավորման ստուգումների 

արդյունքների հիման վրա կազմում և հաստատում է, այդ թվում` լրացնում և 

փոփոխում է քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածուների ցուցակը: 

12. Անձն ազատվում է որակավորման ստուգման գրավոր փուլից, եթե` 



1) ունի դատախազի, դատավորի, քննիչի, հետաքննության մարմնի պետի 

կամ աշխատակցի պաշտոնում կամ փաստաբանի 3 տարվա մասնագիտական 

աշխատանքի ստաժ, եթե չի անցել այդ պաշտոնը թողնելուց հետո 5 տարի 

կամ 

2) իրավաբանական գիտությունների դոկտոր է կամ 

3) իրավաբանական գիտությունների թեկնածու է և ունի իրավաբանի 

մասնագիտությամբ աշխատանքի 5 տարվա ստաժ: 

13. Սույն հոդվածի 12-րդ մասով նախատեսված անձի միջնորդությամբ 

կամ իր նախաձեռնությամբ որակավորման հանձնաժողովը կարող է 

քննության առնել հայտատուին միաժամանակ քննչական կոմիտեի 

ծառայողների թեկնածուների և ծառայողական առաջխաղացման 

ցուցակներում ընդգրկելու հարցը: 

14. Որակավորման հանձնաժողովի ընդունած որոշումները կարող են 

բողոքարկվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչական 

դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

15. Որակավորման հանձնաժողովի՝ հայտի ընդունման մերժումը 

դատական կարգով բողոքարկելը չի կասեցնում հայտերի ընդունման և 

քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածուների ցուցակի կազմման՝ սույն 

օրենքով նախատեսված ընթացակարգը: Որակավորման հանձնաժողովի` 

հայտի ընդունման մերժումը դատարանի կողմից ոչ իրավաչափ ճանաչվելու 

դեպքում հայտատուի հայտը քննարկում է որակավորման հանձնաժողովը, 

իսկ եթե որակավորման ստուգումն սկսվել է, ապա հայտատուն իրավունք 

ունի առանց նոր հայտ ներկայացնելու մասնակցել այդ ստուգմանը, իսկ եթե 

ստուգումն ավարտվել է, ապա` լրացուցիչ ստուգմանը: 

16. Որակավորման ստուգումների կազմակերպման և անցկացման կարգը 

սահմանում է քննչական կոմիտեի նախագահը: 

 

Հոդված 19. Քննչական կոմիտեի ծառայողների ծառայողական 

առաջխաղացման ցուցակները 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողների ծառայողական առաջխաղացման 

ցուցակներն են` 

1) սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված 

պաշտոններում նշանակվելու համար առաջխաղացման ցուցակ. 

2) սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված 

պաշտոններում նշանակվելու համար առաջխաղացման ցուցակ. 

3) սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով սահմանված 

պաշտոններում նշանակվելու համար առաջխաղացման ցուցակ. 

4) սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված 

պաշտոններում նշանակվելու համար առաջխաղացման ցուցակ: 

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողների ծառայողական առաջխաղացման 

ցուցակները ձևավորում է որակավորման հանձնաժողովը` 

1) քննչական կոմիտեի ծառայողների ատեստավորման ժամանակ. 

2) արտահերթ կարգով, երբ քննչական կոմիտեի նախագահը կամ նրա 

տեղակալն առաջարկություն է ներկայացնում որակավորման հանձնաժողով` 

քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ որպես խրախուսում նրան 

ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում ընդգրկելու վերաբերյալ` 



ներկայացնելով համապատասխան ծառայողական բնութագիր: Քննչական 

կոմիտեի ծառայողն ընդգրկվում է ծառայողական առաջխաղացման 

ցուցակում որակավորման հանձնաժողովի դրական եզրակացության 

դեպքում. 

3) այն դեպքերում, երբ որակավորման հանձնաժողովը որոշում է 

կայացնում սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 12-րդ մասով նախատեսված անձանց 

միաժամանակ քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածուների և 

ծառայողական առաջխաղացման ցուցակներում ընդգրկելու վերաբերյալ: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված` քննչական 

կոմիտեի ծառայողների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում կարող է 

ընդգրկվել սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 12-րդ մասով նախատեսված անձը 

կամ սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված 

պաշտոններում առնվազն երեք տարի ծառայած անձը: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված` քննչական 

կոմիտեի ծառայողների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում, բացի 

տվյալ պաշտոնի խմբի ենթախմբերում ծառայող անձանցից, կարող է 

ընդգրկվել սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 12-րդ մասով նախատեսված անձը 

կամ սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով սահմանված 

պաշտոններում առնվազն երեք տարի ծառայած անձը: 

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով սահմանված` քննչական 

կոմիտեի ծառայողների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում, բացի 

տվյալ պաշտոնի խմբի ենթախմբերում ծառայող անձանցից, կարող է 

ընդգրկվել սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 12-րդ մասով նախատեսված անձը 

կամ սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված 

պաշտոններում առնվազն երեք տարի ծառայած անձը: 

6. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված` քննչական 

կոմիտեի ծառայողների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում, բացի 

տվյալ պաշտոնի խմբի ենթախմբերում ծառայող անձանցից, կարող է 

ընդգրկվել սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 12-րդ մասով նախատեսված անձը: 

 

Հոդված 20. Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածուների ցուցակից  

թեկնածուին հանելու հիմքերը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածուների ցուցակում 

ընդգրկված անձը որակավորման հանձնաժողովի որոշմամբ հանվում է 

ցուցակից, եթե՝ 

1) նա նշանակվել է քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոնում. 

2) նա դիմում է այդ մասին. 

3) լրացել է նրա 55 տարին. 

4) նա կորցրել է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը. 

5) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած ակտով ապացուցված է, որ նա 

ընդգրկվել է ցուցակում օրենքի պահանջների խախտմամբ. 

6) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա նա ճանաչվել 

է անհայտ բացակայող կամ մահացած. 

7) ի հայտ է եկել սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 

սահմանափակումներից որևէ մեկը. 



8) նա քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածուների ցուցակում 

ընդգրկվելու օրվանից երեք տարի անընդմեջ չի նշանակվել քննչական 

կոմիտեի ծառայողի պաշտոնում. 

9) նա առնվազն երկու անգամ չի համաձայնել զբաղեցնել քննչական 

կոմիտեում ծառայության թափուր պաշտոնները. 

10) նա մահացել է: 

2. Անձին ցուցակից հանելն արգելք չէ նրան օրենքով սահմանված կարգով 

ցուցակում կրկին ընդգրկելու համար, բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ և 7-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով ցուցակից հանելու 

դեպքերիֈ 

 

Հոդված 21. Քննչական կոմիտեի ծառայողների ծառայողական 

առաջխաղացման ցուցակից քննչական կոմիտեի ծառայողներին հանելու 

հիմքերը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողների ծառայողական առաջխաղացման 

ցուցակում ընդգրկված անձը որակավորման հանձնաժողովի որոշմամբ 

հանվում է ցուցակից, եթե՝ 

1) նա նշանակվել է քննչական կոմիտեի ծառայողների ծառայողական 

առաջխաղացման ցուցակում ընդգրկված համապատասխան պաշտոնում. 

2) նա դիմում է այդ մասին. 

3) լրացել է նրա 55 տարին. 

4) նա կորցրել է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը. 

5) սույն օրենքով սահմանված կարգով ազատվել է պաշտոնից. 

6) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա նա ճանաչվել 

է անհայտ բացակայող կամ մահացած. 

7) ի հայտ է եկել սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 

սահմանափակումներից որևէ մեկը. 

8) նա հանվել է քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածուների 

ցուցակից, բացառությամբ սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով 

սահմանված հիմքի. 

9) առանց հարգելի պատճառի չի անցել պարտադիր վերապատրաստման 

ծրագիրը. 

10) նա մահացել է. 

11) մինչև ատեստավորման անցկացումն սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի 1-ին կետով սահմանված հիմքով ընդգրկված է եղել քննչական 

կոմիտեի ծառայողների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում: 

2. Անձին ցուցակից հանելն արգելք չէ նրան օրենքով սահմանված կարգով 

ցուցակում կրկին ընդգրկելու համար, բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ և 7-րդ կետերով սահմանված հիմքերով ցուցակից հանելու 

դեպքերի: 

 

Հոդված 22. Քննչական կոմիտեում պաշտոնի նշանակելը և պաշտոնից 

ազատելը 

 

 1. Քննչական կոմիտեի նախագահին նշանակում է Հանրապետության 

նախագահը՝ վեց տարի ժամկետով:  



2. Քննչական կոմիտեի նախագահ կարող է նշանակվել Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, բարձր մասնագիտական 

որակներով և մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 10 տարվա 

փորձառությամբ, բարձրագույն կրթությամբ այն իրավաբանը, որը մինչև 

նշանակումն զբաղեցրել է քննչական կոմիտեում ծառայության բարձրագույն 

կամ առնվազն երեք տարի՝ գլխավոր խմբի պաշտոն: Նույն անձը չի կարող 

ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ նշանակվել քննչական կոմիտեի 

նախագահի պաշտոնում: 

3. Քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը չի 

կարող գերազանցել սույն օրենքով սահմանված պաշտոնավարման 

սահմանային տարիքը՝ անկախ վերանշանակման հանգամանքից, 

բացառությամբ սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված 

դեպքի: 

4. Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալներին քննչական կոմիտեի 

նախագահի առաջարկությամբ նշանակում է Հանրապետության նախագահը: 

5. Հանրապետության նախագահը քննչական կոմիտեի նախագահին և 

նրա տեղակալներին պաշտոնից ազատում է սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով 

նախատեսված հիմքերով: 

6. Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական 

վարչությունների և քննչական բաժինների, քննչական վարչությունների 

քննչական բաժինների կազմում գործող քննիչներին պաշտոնի է նշանակում 

քննչական կոմիտեի նախագահը` քննչական կոմիտեի ծառայողների 

թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց թվից: 

7. Քննչական կոմիտեի մյուս ծառայողներին նշանակում է քննչական 

կոմիտեի նախագահը` քննչական կոմիտեում ծառայողական 

առաջխաղացման ցուցակում ընդգրկված անձանց թվից: 

 8. Քննչական կոմիտեի նախագահը սույն հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերում 

նշված քննչական կոմիտեի ծառայողներին պաշտոնից ազատում է սույն 

օրենքի 24-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերով: 

 

Հոդված 23. Քննչական կոմիտեի ծառայողի երդումը 

 

1. Քննչական կոմիտեում առաջին անգամ պաշտոնի նշանակվող անձինք 

քննչական կոմիտեի նախագահի սահմանած կարգով Արցախի 

Հանրապետության դրոշի առջև տալիս են հետևյալ բովանդակությամբ երդում. 

«Ես (անուն, հայրանուն, ազգանուն), Արցախի Հանրապետության 

քննչական կոմիտեում պաշտոն ստանձնելով, երդվում եմ` 

հավատարմորեն ծառայել Արցախի Հանրապետության ժողովրդին, 

խստագույնս պահպանել Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունը և 

օրենքները, հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանել սահմանադրական 

կարգը, մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, 

հասարակական կարգն ու անվտանգությունը, անվերապահորեն և 

բարեխղճորեն կատարել իմ պարտականությունները:ե: 

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողը երդում տալիս է մեկ անգամ` 

անհատական կարգով, երդման տեքստն ընթերցելու միջոցով: 

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողն ստորագրում է իր ընթերցած երդման 

տեքստը, որը պահպանվում է նրա անձնական գործում: 



Հոդված 24. Քննչական կոմիտեի ծառայողին պաշտոնից ազատելը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողը պաշտոնից ազատվում է՝ 

1) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիության դադարեցման 

դեպքում. 

2) իր գրավոր դիմումի հիման վրա. 

3) սույն օրենքով նախատեսված սահմանային տարիքը լրանալու 

կապակցությամբ, եթե սույն օրենքով սահմանված կարգով այն չի 

երկարաձգվել. 

4) հաստիքների կրճատման, քննչական կոմիտեի լուծարման կամ 

վերակազմակերպման դեպքում, եթե քննչական կոմիտեի ծառայողին 

համապատասխան պաշտոնում նշանակելը հնարավոր չէ, և հաստիքների 

կրճատումը պայմանավորված է հաստիքների ընդհանուր թվի կրճատմամբ. 

5) հիվանդության կամ ֆիզիկական արատի պատճառով ծառայությանը 

ոչ պիտանի լինելու դեպքում. 

6) ժամանակավոր անաշխատունակության հետևանքով ավելի քան 120 

օր անընդմեջ կամ վերջին 12 ամսվա ընթացքում ավելի քան 140 օր 

ծառայության չներկայանալու դեպքում` չհաշված հղիության և 

ծննդաբերության կամ երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդը. 

7) նրա նկատմամբ պաշտոնից ազատում կարգապահական տույժ 

նշանակելու դեպքում. 

8) եթե նրա նկատմամբ դիտավորյալ հանցագործության համար 

հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցվել է կամ քրեական 

հետապնդում չի իրականացվել ոչ արդարացնող հիմքով. 

9) օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով անգործունակ կամ 

սահմանափակ գործունակ ճանաչվելու դեպքում. 

10) նրա նկատմամբ դատարանի մեղադրական դատավճիռն օրինական 

ուժի մեջ մտնելու դեպքում. 

11) սույն օրենքի պահանջների խախտմամբ պաշտոնի նշանակված 

լինելու դեպքում. 

12) ատեստավորման արդյունքներով զբաղեցրած պաշտոնին նրա 

չհամապատասխանելու դեպքում. 

13) նրա՝ սույն օրենքով նախատեսված ատեստավորմանը երկու անգամ 

անընդմեջ անհարգելի պատճառներով չներկայանալու դեպքում: 

 

Հոդված 25. Քննչական կոմիտեի ծառայողների կադրերի ռեզերվը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողները գրանցվում են կադրերի ռեզերվում 

հաստիքների կրճատման, քննչական կոմիտեի մարմնի կամ 

ստորաբաժանումների լուծարման կամ վերակազմակերպման դեպքում, եթե 

քննչական կոմիտեի ծառայողին հավասարազոր պաշտոնում նշանակելը 

հնարավոր չէ, կամ նա գրավոր հրաժարվում է այլ հավասարազոր կամ ավելի 

բարձր կամ ավելի ցածր պաշտոնի նշանակվելուց: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պաշտոնները քննչական 

կոմիտեի ծառայողին առաջարկվում են ըստ հերթականության: 

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողների` կադրերի ռեզերվում գտնվելու 

առավելագույն ժամկետը վեց ամիս է, բայց ոչ ավելի, քան սույն օրենքով 



սահմանված՝ քննչական կոմիտեում պաշտոն զբաղեցնելու սահմանային 

տարիքը լրանալը, իսկ ծառայության ժամկետը սույն օրենքով սահմանված 

կարգով երկարաձգված լինելու դեպքում` մինչև երկարաձգված ժամկետը 

լրանալը: 

4. Եթե քննչական կոմիտեի կադրերի ռեզերվում գտնվող անձն իր 

դիմումի համաձայն հանվում է ռեզերվից, ապա նրա ստաժը հաշվարկվում է 

կադրերի ռեզերվում փաստացի գտնվելու ժամանակահատվածին 

համապատասխան: 

5. Քննչական կոմիտեի ծառայողներին կադրերի ռեզերվում գտնվելու 

առաջին երկու ամիսների համար վճարվում է նրանց զբաղեցրած վերջին 

պաշտոնի համար սահմանված պաշտոնային դրույքաչափը: Քննչական 

կոմիտեի ծառայողի՝ իր դիմումի հիման վրա երկու ամսից շուտ կադրերի 

ռեզերվից դուրս գալու դեպքում վճարումն իրականացվում է կադրերի 

ռեզերվում գտնվելու փաստացի ժամանակահատվածին համապատասխան: 

6. Սույն օրենքի հիման վրա քննչական կոմիտեի ծառայողներին կադրերի 

ռեզերվում գրանցելու և կադրերի ռեզերվից հանելու կարգը հաստատում է 

քննչական կոմիտեի նախագահըֈ 

 

Հոդված 26. Քննչական կոմիտեի ծառայողների դասային աստիճանները 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողների համար սահմանվում են հետևյալ 

դասային աստիճանները. 

1) արդարադատության երկրորդ դասի պետական խորհրդական. 

2) արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդական. 

3) արդարադատության առաջին դասի խորհրդական. 

4) արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական. 

5) արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական. 

6) առաջին դասի խորհրդական. 

7) երկրորդ դասի խորհրդական. 

8) երրորդ դասի խորհրդական: 

2. Արդարադատության երկրորդ դասի պետական խորհրդականի և 

արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային 

աստիճանները բարձրագույն դասային աստիճաններ են, որոնք շնորհում է 

Հանրապետության նախագահը: 

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողների մյուս դասային աստիճանները 

շնորհում է քննչական կոմիտեի նախագահը: 

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողների դասային աստիճանները շնորհվում 

են անհատական կարգով՝ ցմահ: 

5. Սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետով նախատեսված 

հիմքով պաշտոնից ազատվելու դեպքում քննչական կոմիտեի ծառայողը 

զրկվում է քննչական կոմիտեում ծառայության տվյալ պաշտոնին 

համապատասխանող դասային աստիճանից` տվյալ դասային աստիճանը 

շնորհելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի որոշմամբ: 

 

 

 



Հոդված 27. Քննչական կոմիտեի ծառայողների պաշտոններին 

համապատասխանող դասային աստիճանները 

 

1. Քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնին համապատասխանող 

դասային աստիճանի վերին սահմանն արդարադատության երկրորդ դասի 

պետական խորհրդականի դասային աստիճանն է, իսկ ստորին սահմանը՝ 

արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդականի: 

2. Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալի պաշտոնին 

համապատասխանող դասային աստիճանի վերին սահմանն 

արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային 

աստիճանն է, իսկ ստորին սահմանը՝ արդարադատության առաջին դասի 

խորհրդականի: 

3. Բարձրագույն պաշտոնի երրորդ ենթախմբի և գլխավոր պաշտոնի 

առաջին ենթախմբի պաշտոններին համապատասխանող դասային 

աստիճանի վերին սահմանն արդարադատության առաջին դասի 

խորհրդականի դասային աստիճանն է, իսկ ստորին սահմանը՝ 

արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդականի: 

4. Գլխավոր պաշտոնի երկրորդ և երրորդ ենթախմբի պաշտոններին 

համապատասխանող դասային աստիճանի վերին սահմանն 

արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդականի դասային աստիճանն է, 

իսկ ստորին սահմանը՝ արդարադատության երրորդ դասի խորհրդականի: 

5. Առաջատար պաշտոնի առաջին և երկրորդ ենթախմբի պաշտոններին 

համապատասխանող դասային աստիճանի վերին սահմանն 

արդարադատության երրորդ դասի խորհրդականի դասային աստիճանն է: 

6. Առաջատար պաշտոնի երրորդ ենթախմբի և կրտսեր պաշտոնի 

առաջին ենթախմբի պաշտոններին համապատասխանող դասային 

աստիճանի վերին սահմանն առաջին դասի խորհրդականի դասային 

աստիճանն է: 

7. Կրտսեր պաշտոնի երկրորդ և երրորդ ենթախմբի պաշտոններին 

համապատասխանող դասային աստիճանի վերին սահմանը երկրորդ դասի 

խորհրդականի դասային աստիճանն է: 

8. Այլ մարմիններում (ոստիկանության, ազգային անվտանգության, 

դատախազության, հարկային, դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

համապատասխան կոչում, դասային աստիճան, դատավորներին նախկինում 

շնորհված որակավորման դաս) հանրային ծառայություն անցած (աշխատած) 

և զինվորական կամ հատուկ կոչում (դասային աստիճան, որակավորման 

դաս) ունեցող անձանց քննչական կոմիտեում պաշտոնի նշանակելիս նրանց 

զինվորական կամ հատուկ կոչումը (դասային աստիճանը, որակավորման 

դասը) համապատասխանեցվում է քննչական կոմիտեի ծառայողի դասային 

աստիճանին: Զինվորական կամ հատուկ կոչումների (դասային 

աստիճանների, որակավորման դասերի) համապատասխանությունը սույն 

օրենքով սահմանված դասային աստիճաններին սահմանում է 

Կառավարությունը: 

 

 

 



Հոդված 28. Քննչական կոմիտեի ծառայողների դասային աստիճանների 

շնորհման ժամկետները 

 

1. Երրորդ դասի խորհրդականի դասային աստիճանը սկզբնական 

դասային աստիճան է և շնորհվում է քննչական կոմիտեում պաշտոնի 

նշանակվելիս, բացառությամբ սույն օրենքի 27-րդ հոդվածի 8-րդ մասով 

սահմանված դեպքի: Քննչական կոմիտեում մյուս պաշտոններում 

նշանակվելիս քննչական կոմիտեի ծառայողին շնորհվում է սույն օրենքի 27-րդ 

հոդվածով սահմանված` տվյալ պաշտոնին համապատասխանող նվազագույն 

դասային աստիճանը: 

2. Եթե սույն օրենքի 27-րդ հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված դասային 

աստիճանի համապատասխանեցման արդյունքում այն ավելի բարձր է 

քննչական կոմիտեի ծառայողի տվյալ պաշտոնին նշանակվելու համար սույն 

օրենքի 27-րդ հոդվածով սահմանված առավելագույն դասային աստիճանից, 

ապա պահպանվում է ավելի բարձր դասային աստիճանը: 

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողներին դասային աստիճանները 

շնորհվում են հերթականության կարգով՝ զբաղեցրած պաշտոնի համար 

սահմանված առավելագույն դասային աստիճանի սահմաններում, նախորդ 

դասային աստիճանում ծառայության սահմանված ժամկետը լրանալուց 

հետո` 15 օրվա ընթացքում, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված 

դեպքերի: 

4. Սույն օրենքով սահմանված կարգով հերթական դասային 

աստիճանների շնորհման համար սահմանվում են ծառայության հետևյալ 

ժամկետները. 

1) երրորդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան ունեցողի համար՝ 2 

տարի. 

2) երկրորդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան ունեցողի համար՝ 3 

տարի. 

3) առաջին դասի խորհրդականի դասային աստիճան ունեցողի համար՝ 3 

տարի. 

4) արդարադատության երրորդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան 

ունեցողի համար՝ 4 տարի. 

5) արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդականի դասային 

աստիճան ունեցողի համար՝ 5 տարի: 

5. Արդարադատության առաջին դասի խորհրդականի դասային 

աստիճան ունեցող ծառայողին բարձրագույն դասային աստիճան շնորհելու 

համար ծառայության ժամկետ չի սահմանվում: 

6. Նախորդ դասային աստիճանը կրելու ժամկետը հաշվարկվում է այդ 

դասային աստիճանը շնորհելու մասին իրավական ակտն ստորագրելու 

հաջորդ օրվանից, իսկ սույն օրենքի 27-րդ հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված 

դասային աստիճանի համապատասխանեցման արդյունքում` զինվորական 

կամ այլ հատուկ կոչման շնորհման իրավական ակտի ստորագրման հաջորդ 

օրվանից: 

7. Ատեստավորումը սույն օրենքով սահմանված կարգով հետաձգվելու և 

վերապատրաստման գործուղվելու, կարգապահական տույժ ունենալու, 

քննչական կոմիտեի ծառայողի լիազորությունները կասեցնելու կամ նրա 



նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցված լինելու դեպքերում 

հերթական դասային աստիճանի շնորհումը հետաձգվում է: 

8. Հերթական դասային աստիճանի շնորհման հետաձգման` սույն 

հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված հիմքերը վերանալուց հետո` 10 օրվա 

ընթացքում, քննչական կոմիտեի ծառայողին շնորհվում է հերթական դասային 

աստիճանը: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 5 

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 

ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հոդված 29. Քննչական կոմիտեի ծառայողի ծառայողական իրավունքները 

  

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողն իրավունք ունի՝ 

1) ծանոթանալու իր անձնական գործի բոլոր նյութերին, իր 

գործունեության գնահատագրերին և այլ փաստաթղթերի, ինչպես նաև 

ներկայացնելու պարզաբանումներ. 

2) սահմանված կարգով ստանալու ծառայողական 

պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկություններ և 

նյութեր. 

3) ստանալու օրենքով նախատեսված վարձատրություն, հավելավճարներ 

և այլ վճարներ. 

4) սահմանված կարգով մասնակցելու ծառայողական առաջխաղացմանը 

և ստանալու իր պաշտոնին համապատասխանող ավելի բարձր դասային 

աստիճան. 

5) սահմանված կարգով վերապատրաստվելու պետական բյուջեի, 

ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ 

միջոցների հաշվին. 

6) ներկայացնելու առաջարկություններ քննչական կոմիտեի 

գործունեության կատարելագործման վերաբերյալ: 

 

Հոդված 30. Քննչական կոմիտեի ծառայողի ծառայողական 

պարտականությունները 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողը պարտավոր է՝ 

1) տիրապետել զբաղեցրած պաշտոնում իր իրավունքներն ու 

պարտականությունները սահմանող իրավական ակտերին. 

2) կատարել Սահմանադրության, օրենքների և այլ իրավական ակտերի 

պահանջները. 

3) ապահովել պահանջվող մասնագիտական որակավորում և 

գործնական հմտություններ. 

4) իր գործունեության ժամանակ պահպանել մարդու և քաղաքացու 

իրավունքներն ու օրինական շահերը. 

5) պահպանել ծառայողական կարգապահությունը. 

6) պահպանել պետական, ծառայողական կամ օրենքով պահպանվող այլ 

գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերի հետ աշխատելու համար 



սահմանված պահանջները, այդ թվում` պաշտոնավարումը դադարեցնելուց 

հետո. 

7) քննչական կոմիտեի նախագահի սահմանած կարգով իրականացնել 

հերթապահություն: 

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողն ունի օրենքով սահմանված այլ 

պարտականություններ: 

 

Հոդված 31. Քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կիրառվող 

խրախուսանքի տեսակները 

 

1. Երկարամյա ծառայության, ինչպես նաև ծառայողական 

պարտականությունները և առաջադրանքները պատշաճ կատարելու և 

առանձնակի ցուցանիշների համար քննչական կոմիտեի ծառայողի 

նկատմամբ կարող են կիրառվել խրախուսանքի հետևյալ տեսակները. 

1) շնորհակալության հայտարարում. 

2) միանվագ դրամական պարգևատրում. 

3) հուշանվերով պարգևատրում. 

4) լրացուցիչ վճարովի տասնօրյա արձակուրդի տրամադրում. 

5) դասային աստիճանի վաղաժամկետ շնորհում. 

6) տվյալ պաշտոնի համար նախատեսված դասային աստիճանի վերին 

սահմանից մեկ աստիճան բարձր դասային աստիճանի շնորհում. 

7) սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված 

կարգով ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում ընդգրկում. 

8) մեդալով կամ կրծքանշանով պարգևատրում: 

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ որպես խրախուսանք 

կարող է կիրառվել նախկինում նշանակված կարգապահական տույժը 

ժամկետից շուտ հանելը: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ կետերով նախատեսված 

խրախուսանքները քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ ծառայության 

ամբողջ ընթացքում կարող են կիրառվել մեկ անգամ: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված խրախուսանքները 

քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կիրառում է նրան պաշտոնում 

նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը, բացառությամբ 

սույն հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված դեպքերի: 

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված խրախուսանքը 

քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կիրառում է քննչական կոմիտեի 

նախագահը: 

6. Եթե վաղաժամկետ շնորհվող դասային աստիճանը կամ օրենքով 

նախատեսված դասային աստիճանի վերին սահմանից մեկ աստիճանով 

ավելի բարձր շնորհվող դասային աստիճանը բարձրագույն դասային 

աստիճան է, ապա սույն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ կետերով 

նախատեսված խրախուսման միջոցները կիրառում է Հանրապետության 

նախագահը: 

7. Քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով 

նախատեսված խրախուսանքը կիրառում է կարգապահական տույժ 

նշանակած պաշտոնատար անձը: 



8. Քննչական կոմիտեի գլխավոր, առաջատար և կրտսեր պաշտոնների 

խմբերում պաշտոն զբաղեցնող ծառայողներին խրախուսման ներկայացնելու 

կարգը սահմանում է քննչական կոմիտեի նախագահը: 

 

Հոդված 32. Քննչական կոմիտեի գործունեությանն օժանդակող անձանց 

պարգևատրումը 

 

1. Քննչական կոմիտեի գործունեությանն օժանդակող անձինք քննչական 

կոմիտեի նախագահի կողմից կարող են պարգևատրվել շնորհակալագրով, 

հուշանվերով, դրամական պարգևատրմամբ: 

2. Քննչական կոմիտեի գործունեությանն օժանդակող անձանց 

պարգևատրման կարգը սահմանում է քննչական կոմիտեի նախագահը: 

 

Հոդված 33. Քննչական կոմիտեի ծառայողի կարգապահական 

պատասխանատվության հիմքերը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողը կարգապահական 

պատասխանատվության կարող է ենթարկվել` 

1) իր լիազորություններն իրականացնելիս օրենքը կոպիտ կամ 

պարբերաբար խախտելու դեպքում. 

2) սույն օրենքով նախատեսված պարտականությունները չկատարելու, ոչ 

պատշաճ կատարելու դեպքում. 

3) սույն օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված անհամատեղելիության 

կանոնները խախտելու դեպքում: 

 

Հոդված 34. Կարգապահական տույժերը 

 

1. Կարգապահական խախտման ծանրությունից ելնելով` քննչական 

կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կարող են կիրառվել հետևյալ 

կարգապահական տույժերը. 

1) նկատողություն. 

2) խիստ նկատողություն. 

3) դասային աստիճանի իջեցում` մեկ աստիճանով. 

4) պաշտոնի իջեցում՝ մեկ աստիճանով. 

5) պաշտոնից ազատում: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կարգապահական տույժերը 

քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կիրառում է նրան պաշտոնում 

նշանակելու իրավասություն ունեցող մարմինը կամ պաշտոնատար անձը: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված 

կարգապահական տույժը բարձրագույն դասային աստիճան ունեցող 

քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ չի կիրառվում: 

 

Հոդված 35. Քննչական կոմիտեի ծառայողին կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու կարգը 

 

1. Կարգապահական խախտման փաստի առթիվ քննչական կոմիտեի 

ծառայողի նկատմամբ կարգապահական վարույթ կարող է հարուցվել 



կարգապահական հանձնաժողովի որոշմամբ՝ քննչական կոմիտեի 

նախագահի, նրա տեղակալի կամ կարգապահական հանձնաժողովի որևէ 

անդամի միջնորդությամբ: 

2. Եթե կարգապահական վարույթը հարուցվել է կարգապահական 

հանձնաժողովի անդամներից մեկի նկատմամբ, ապա նրա մասնակցությունը 

հանձնաժողովի աշխատանքներին կասեցվում է մինչև համապատասխան 

որոշում ընդունելը: 

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողն իրավունք ունի բացատրություն տալու 

իր նկատմամբ հարուցված կարգապահական վարույթի առնչությամբ: 

4. Կարգապահական վարույթը հարուցվում է կարգապահական 

խախտում հայտնաբերելու օրվանից հետո` երեսնօրյա ժամկետում, բայց ոչ 

ուշ, քան այն կատարելու օրվանից 12 ամիս հետո: 

5. Կարգապահական վարույթի տևողությունը չի կարող գերազանցել երեք 

շաբաթը, բացառությամբ քննչական կոմիտեի ծառայողի բացակայության 

դեպքերի: Այդ դեպքերում կարգապահական վարույթի տևողությունը կարող է 

երկարաձգվել քննչական կոմիտեի ծառայողի բացակայության 

ժամանակահատվածով: 

6. Եթե մինչև կարգապահական վարույթ հարուցելը կամ 

կարգապահական վարույթ հարուցելուց հետո պարզվել է, որ առկա է 

քննչական կոմիտեի տվյալ ծառայողի մասնակցությամբ կամ նրա կատարած 

ենթադրյալ հանցագործության դեպք, ապա կարգապահական վարույթի 

հարուցումը հետաձգվում է, իսկ հարուցված կարգապահական վարույթը 

կասեցվում է մինչև համապատասխան նյութերի նախապատրաստման կամ 

քրեական գործի քննության ավարտը: 

7. Սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով 

նախատեսված դեպքերում կարգապահական տույժը նշանակվում է 

կարգապահական վարույթի ավարտից հետո` եռօրյա ժամկետում: 

8. Սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-5-րդ կետերով 

նախատեսված դեպքերում կարգապահական վարույթի ավարտից հետո` 

մեկշաբաթյա ժամկետում, քննչական կոմիտեի նախագահը հարցը 

ներկայացնում է կարգապահական հանձնաժողովի քննարկմանը: 

9. Կարգապահական հանձնաժողովը կարգապահական խախտման 

հարցը քննելիս քվեարկությամբ որոշում է կարգապահական խախտման 

փաստի առկայությունը, կատարված խախտման մեջ քննչական կոմիտեի 

ծառայողի մեղավորության հարցը, իսկ համապատասխան միջնորդության 

դեպքում՝ նաև տվյալ իրավիճակում «պաշտոնից ազատում» կարգապահական 

տույժ կիրառելու հնարավորության հարցը: 

10. Կարգապահական տույժի մասին քննչական կոմիտեի ծառայողը 

իրազեկվում է ոչ ուշ, քան կարգապահական տույժ նշանակելուց հետո` 

եռօրյա ժամկետում: 

11. Մեկ կարգապահական վարույթի շրջանակներում, անգամ եթե 

քննչական կոմիտեի նույն ծառայողը կատարել է մի քանի կարգապահական 

խախտում, քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կարող է նշանակվել 

միայն մեկ կարգապահական տույժ: 

12. Եթե քննչական կոմիտեի ծառայողը կարգապահական տույժ 

նշանակելու օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացքում, նոր կարգապահական 

տույժի չի ենթարկվել, ապա նա համարվում է տույժի չենթարկված: 



13. Քննչական կոմիտեի ծառայողն իրավունք ունի իր նկատմամբ 

նշանակված կարգապահական տույժի մասին որոշումն օրենքով սահմանված 

կարգով բողոքարկելու դատարանում: 

14. Կարգապահական տույժի ենթարկված քննչական կոմիտեի ծառայողը 

չի ազատվում նույն արարքի համար օրենքով սահմանված վարչական կամ 

քրեական պատասխանատվությունից: 

 

Հոդված 36. Քննչական կոմիտեի ծառայողի լիազորությունները 

կասեցնելը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողի լիազորությունները կասեցվում են` 

1) քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ քրեական հետապնդում 

հարուցվելու դեպքում մինչև համապատասխան վերջնական որոշման 

ընդունումը. 

2) քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կարգապահական վարույթ 

հարուցվելու դեպքում, եթե նրան վերագրվում է այնպիսի խախտում, որը, 

սույն օրենքի համաձայն, կարող է պաշտոնից ազատման հիմք հանդիսանալ` 

մինչև տվյալ հիմքով հարուցված կարգապահական վարույթով վերջնական 

որոշման ընդունումը: 

2. Քննչական կոմիտեի նախագահի և նրա տեղակալների 

լիազորությունները կասեցնում է Հանրապետության նախագահը: 

3. Քննչական կոմիտեի մյուս ծառայողների լիազորությունները 

կասեցնում է քննչական կոմիտեի նախագահը: 

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողի լիազորությունների կասեցման 

ժամանակահատվածում նրա աշխատավարձը պահպանվում է: 

 

Հոդված 37. Քննչական կոմիտեի ծառայողին ավելի ցածր պաշտոնի 

 փոխադրելը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողին արգելվում է ավելի ցածր պաշտոնի 

փոխադրել, բացառությամբ հետևյալ դեպքերի. 

1) ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրելն իրականացվում է քննչական 

կոմիտեի ծառայողի դիմումի հիման վրա. 

2) ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրելն իրականացվում է որպես 

կարգապահական տույժ. 

3) ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրելն իրականացվում է սույն օրենքի 39-

րդ հոդվածի 14-րդ մասի 5-րդ կետով սահմանված որոշման հիման վրա. 

4) ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրելն իրականացվում է հաստիքները 

կրճատվելիս քննչական կոմիտեի ծառայողի դիմումի հիման վրա: 

 

Հոդված 38. Քննչական կոմիտեի ծառայողին գործուղելը 

 

 1. Քննչական կոմիտեի ծառայողը, առանց իր համաձայնության, իր 

զբաղեցրած պաշտոնին համարժեք կամ ավելի բարձր պաշտոն զբաղեցնելու 

պայմանով կարող է մինչև մեկ տարի ժամկետով գործուղվել քննչական 

կոմիտեի կենտրոնական կամ տարածքային այլ ստորաբաժանում` վերջինիս 

կազմում քննչական կոմիտեի ծառայողի ժամանակավոր բացակայության, 



ծանրաբեռնվածության կամ թափուր հաստիքների պատճառով կամ 

քննչական խմբում ընդգրկվելու նպատակով: Քննչական կոմիտեի ծառայողը 

ենթակա չէ գործուղման, եթե բժշկի եզրակացության համաձայն դա կարող է 

վատթարացնել նրա կամ նրա հետ համատեղ ապրող ընտանիքի անդամի 

առողջական վիճակը: 

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողին այլ վայր ծառայության փոխադրելը 

կատարվում է քննչական կոմիտեի նախագահի հրամանով: Քննչական 

կոմիտեի ծառայողի գրավոր համաձայնությամբ գործուղումը կարող է 

երկարաձգվել: 

3. Քննչական կոմիտեի գործուղված ծառայողի աշխատավարձը չի կարող 

լինել ավելի պակաս, քան իր պաշտոնում ստացածը: Եթե թափուր հաստիքի 

վրա գործուղվելիս քննչական կոմիտեում ծառայության տվյալ պաշտոնի 

աշխատավարձը բարձր է իր պաշտոնում ստացած աշխատավարձից, ապա 

գործուղված քննչական կոմիտեի ծառայողը ստանում է ավելի բարձր 

աշխատավարձը: 

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողը գործուղման ավարտից հետո` երկու 

տարվա ընթացքում, կրկին առանց իր համաձայնության չի կարող գործուղվել, 

բացառությամբ քննչական խմբում ընդգրկվելու նպատակով գործուղվելու 

դեպքերի: 

 

Հոդված 39. Քննչական կոմիտեի ծառայողի ատեստավորումը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողի ատեստավորումն անցկացվում է 

զբաղեցրած պաշտոնին քննչական կոմիտեի ծառայողի մասնագիտական 

գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների 

համապատասխանությունը որոշելու, ինչպես նաև ծառայողական 

առաջխաղացման նպատակով: 

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողը երեք տարին մեկ անցնում է 

ատեստավորում: 

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողի արտահերթ ատեստավորումը կարող է 

անցկացվել հերթական ատեստավորումից առնվազն մեկ տարի հետո: 

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողի արտահերթ ատեստավորումն 

անցկացվում է քննչական կոմիտեի նախագահի պատճառաբանված հրամանի 

հիման վրա կամ քննչական կոմիտեի ծառայողի ցանկությամբ: 

5. Ատեստավորումն անցկացվում է քննչական կոմիտեի ծառայողի 

անմիջական մասնակցությամբ: 

6. Ատեստավորման ենթակա չեն՝ 

1) քննչական կոմիտեում ծառայության բարձրագույն խմբի պաշտոններ 

զբաղեցնող ծառայողները. 

2) հղի, հղիության և ծննդաբերության և մինչև 3 տարեկան երեխայի 

խնամքի կապակցությամբ արձակուրդում գտնվող քննչական կոմիտեի 

ծառայողները, եթե նրանք ատեստավորվելու ցանկություն չեն հայտնել: 

7. Սույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված քննչական 

կոմիտեի ծառայողները ենթակա են ատեստավորման սույն հոդվածի 6-րդ 

մասի 2-րդ կետով նախատեսված պատճառները վերանալուց հետո՝ ոչ շուտ, 

քան մեկ տարի հետո, եթե վերջիններս ցանկություն չեն հայտնել ավելի վաղ 

ատեստավորվելու համար: 



8. Ատեստավորման ենթակա, սակայն արձակուրդում, գործուղման մեջ 

գտնվող, ինչպես նաև քննչական կոմիտեի ժամանակավոր անաշխատունակ 

ծառայողները ենթակա են ատեստավորման աշխատանքի ներկայանալուց 

հետո՝ մեկամսյա ժամկետում: 

9. Ատեստավորման ենթակա քննչական կոմիտեի ծառայողները ոչ ուշ, 

քան մեկ ամիս առաջ տեղեկացվում են ատեստավորման անցկացման մասին: 

10. Ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ անմիջական 

ղեկավարը ներկայացնում է քննչական կոմիտեի ծառայողի ծառայողական 

բնութագիրը:  

11. Ծառայողական բնութագիրը պետք է բովանդակի տվյալներ քննչական 

կոմիտեի ծառայողի մասին, նրա գործնական, անձնական հատկանիշների և 

ծառայողական գործունեության արդյունքների հիմնավորված 

գնահատականը: Այդ գնահատականը հիմնվում է նախորդ ատեստավորումից 

հետո ընկած ժամանակահատվածում քննչական կոմիտեի ծառայողի կողմից 

իր կատարած աշխատանքների մասին տարին մեկ անգամ անմիջական 

ղեկավարին ներկայացված հաշվետվությունների վերաբերյալ վերջինիս 

եզրակացությունների հիման վրա: 

12. Քննչական կոմիտեի ծառայողն ատեստավորում անցկացնելու 

օրվանից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ պետք է ծանոթանա իր ծառայողական 

բնութագրին:  

13. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով ծառայողական բնութագիր 

չներկայացնելը չի կարող բացասաբար ազդել քննչական կոմիտեի ծառայողի 

ատեստավորման արդյունքների վրա:  

14. Որակավորման հանձնաժողովն ատեստավորման արդյունքներով 

ընդունում է հետևյալ որոշումներից մեկը. 

1) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին. 

2) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ ներառելով քննչական 

կոմիտեի ծառայողների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում. 

3) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ լրացուցիչ 

վերապատրաստում անցնելու պայմանով. 

4) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ միջնորդելով 

արտահերթ դասային աստիճան շնորհելու մասին. 

5) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին՝ միջնորդելով ավելի 

ցածր պաշտոնի փոխադրելու մասին. 

6) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին՝ միջնորդելով 

պաշտոնից ազատելու մասին: 

15. Քննչական կոմիտեի ծառայողն իրավունք ունի ծանոթանալու 

ատեստավորման արդյունքներին և դրանց հետ համաձայն չլինելու դեպքում 

եռօրյա ժամկետում բողոքարկելու դրանք քննչական կոմիտեի նախագահին: 

16. Որակավորման հանձնաժողովի եզրակացությունը հանձնաժողովի 

նախագահն ատեստավորման օրվանից հետո` եռօրյա ժամկետում, 

ներկայացնում է քննչական կոմիտեի նախագահին: 

17. Քննչական կոմիտեի նախագահն ատեստավորման արդյունքների 

հիման վրա լրացուցիչ վերապատրաստում անցնելու վերաբերյալ որոշումն 

ընդունում է ոչ ուշ, քան ատեստավորման արդյունքներն ստանալու օրվանից 

հետո` երկշաբաթյա ժամկետում, իսկ քննչական կոմիտեի ծառայողի 

ժամանակավոր անաշխատունակության և արձակուրդում գտնվելու, ինչպես 



նաև վերապատրաստման ժամանակ ատեստավորման արդյունքների հիման 

վրա համապատասխան որոշում է ընդունում նրա աշխատանքի 

ներկայանալու օրվանից հետո` երկշաբաթյա ժամկետում: Արտահերթ 

դասային աստիճան շնորհելու, ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրելու կամ 

պաշտոնից ազատելու միջնորդությունների առկայության դեպքում քննչական 

կոմիտեի նախագահը կարող է համապատասխան որոշում ընդունել նույն 

ժամկետում: 

18. Քննչական կոմիտեի ծառայողների ատեստավորում անցկացնելու 

կարգը սահմանում է քննչական կոմիտեի նախագահը: 

 

Հոդված 40. Քննչական կոմիտեի ծառայողի վերապատրաստումը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողները, բացառությամբ քննչական 

կոմիտեի նախագահի և նրա տեղակալների, պարտավոր են ոչ պակաս, քան 

երկու տարին մեկ անգամ անցնել վերապատրաստում՝ քննչական կոմիտեի 

նախագահի կողմից սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 41. Քննչական կոմիտեի ծառայողի մասնակցությունը կրթական 

ծրագրերին 

  

1. Պարտադիր վերապատրաստման ծրագրերին մասնակցելուց բացի, 

քննչական կոմիտեի ծառայողը համապատասխան թույլտվության 

առկայության դեպքում կարող է մասնակցել կրթական վերապատրաստման 

այլ ծրագրերի, համաժողովների և իրավաբանների մասնագիտական այլ 

հավաքների: Աշխատանքային ժամերին այդպիսի միջոցառումներին 

մասնակցելու կապակցությամբ բացակայելու թույլտվությունը տալիս է 

քննչական կոմիտեի նախագահը: 

2. Կրթական ծրագրերին քննչական կոմիտեի ծառայողի մասնակցության 

կապակցությամբ քննչական կոմիտեի ծառայողի բացակայությունը 

համարվում է հարգելի. այդ ընթացքում նրա հիմնական և լրացուցիչ 

աշխատավարձը պահպանվում է: 
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Հոդված 42. Քննչական կոմիտեի ծառայողի վարձատրությունը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողների վարձատրության, ներառյալ՝ 

հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկների և չափերի հետ 

կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Պետական պաշտոններ 

զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով: 

 

Հոդված 43. Քննչական կոմիտեի ծառայողի կենսաթոշակային և 

սոցիալական ապահովությունը 



1. Քննչական կոմիտեի ծառայողի կենսաթոշակային ապահովությունը, 

պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս կամ դրանք 

կատարելու առնչությամբ ստացած վնասվածքի կամ խեղման պատճառով 

աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի 

սահմանափակում ունեցող հաշմանդամ ճանաչվելու կամ զոհվելու դեպքում 

քննչական կոմիտեի ծառայողի և նրա ընտանիքի անդամների սոցիալական 

ապահովությունն իրականացվում են «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած 

անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 

 

 Հոդված 44. Քննչական կոմիտեի ծառայողների առողջական վիճակի 

 հետազոտումը 

 

1. Պետությունն ապահովում է քննչական կոմիտեի ծառայողի 

առողջական վիճակի անվճար հետազոտումն ու նրա բուժումը: Քննչական 

կոմիտեի ծառայողի առողջական վիճակի հետազոտումն ու բուժումն 

իրականացվում են Արցախի Հանրապետության ոստիկանության և Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարության՝ Կառավարության 

հաստատած ցանկում նշված բժշկական հաստատություններում: Նշված 

բժշկական հաստատություններում քննչական կոմիտեի ծառայողի 

առողջական վիճակի հետազոտման ու բուժման անհնարինության դեպքում 

անհրաժեշտ բժշկական օգնությունն անվճար ցույց է տրվում Արցախի 

Հանրապետության տարածքում գործող բժշկական հաստատություններում: 

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողի առողջական վիճակի հետազոտման 

պայմանները, պարբերականությունը և կարգը սահմանում է 

Կառավարությունը: 

 

Հոդված 45. Գույքային վնասի հատուցումը 

  

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողին կամ նրա ընտանիքի անդամներին 

պատճառված գույքային վնասը` պայմանավորված պարտականությունների 

կատարմամբ, հատուցում է պետությունը: 

2. Վնասի հատուցման կարգը և պայմանները սահմանվում են օրենքով: 

 

Հոդված 46. Քննչական կոմիտեի ծառայողին բնակելի տարածությամբ 

ապահովելը 

 

 1. Անհրաժեշտության դեպքում, պայմանավորված քննչական կոմիտեի 

ծառայողին այլ վայր ծառայության նշանակմամբ կամ ծառայության 

գործուղմամբ, քննչական կոմիտեի ծառայողն ապահովվում է բնակելի 

տարածությամբ: Քննչական կոմիտեի ծառայողին բնակելի տարածությամբ 

ապահովելու անհնարինության դեպքում տրվում է դրամական 

փոխհատուցում` Կառավարության սահմանած կարգով և չափերով: 

 

 

 



Հոդված 47. Քննչական կոմիտեի ծառայողի այլ սոցիալական 

երաշխիքները 

 

1. Պետությունը քննչական կոմիտեի ծառայողի համար երաշխավորում է՝ 

1) ծառայողական պարտականությունների կատարման համար 

անվտանգ և անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններ. 

2) ամենամյա վճարովի արձակուրդ. 

3) վերապատրաստում` այդ ընթացքում պահպանելով նրա պաշտոնը և 

դրա համար նախատեսված վարձատրությունը. 

4) ծառայողական պարտականությունները կատարելիս 

հաշմանդամության դեպքում նրան, իսկ զոհվելու դեպքում նրա ընտանիքի 

անդամներին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով համապատասխան վճարով ապահովում. 

5) մշտական բնակության վայրից դուրս գործուղվելիս օրենսդրությամբ 

սահմանված չափերով և կարգով գործուղման ծախսերի փոխհատուցում: 

 

Հոդված 48. Քննչական կոմիտեի ծառայողի արձակուրդը 

  

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողներն ունեն ամենամյա հերթական 

վճարովի արձակուրդի իրավունք՝ 30 աշխատանքային օր տևողությամբ, և 

լրացուցիչ արձակուրդի իրավունք, որի տևողությունը սահմանում է 

Կառավարությունը: 

2. Ամենամյա հերթական վճարովի արձակուրդը կարող է տրամադրվել 

մասերով, որի դեպքում ամենամյա հերթական վճարովի արձակուրդի 

մասերից մեկը պետք է կազմի առնվազն 15 աշխատանքային օր: 

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողի ամենամյա հերթական վճարովի 

արձակուրդը պետք է տրամադրվի այնպես, որ այն չխոչընդոտի քննչական 

կոմիտեի բնականոն գործունեության իրականացմանը: 

 

Հոդված 49. Քննչական կոմիտեի խորհրդանիշը, ծառայողի համազգեստը, 

վկայականը և կնիքը 

 

1. Քննչական կոմիտեի խորհրդանիշի ձևը և նկարագիրը սահմանում է 

Կառավարությունը: 

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողներին պետական բյուջեի միջոցների 

հաշվին տրվում է համազգեստ: 

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողի համազգեստի, տարբերանշանների 

նկարագիրը և կրելու կարգը սահմանում է Կառավարությունը: 

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողներին տրվում են քննչական կոմիտեի 

նախագահի հաստատած միասնական նմուշի վկայականներ, ինչպես նաև 

նրանց անվամբ քննչական կոմիտեում գրանցված և համարակալված 

անձնական կնիքներ: 

 

 

 

 

 



Հոդված 50. Քննչական կոմիտեի ծառայողի անվտանգությունը և 

անձնական պաշտպանության միջոցները 

 

 1. Քննչական կոմիտեի ծառայողն ունի ծառայողական հաշվեցուցակային 

զենք և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներ պահելու և կրելու 

իրավունք: Քննչական կոմիտեի ծառայողին ծառայողական հաշվեցուցակային 

զենք և անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներ տրամադրում է 

Կառավարության լիազոր մարմինը: 

2. Ծառայողական հաշվեցուցակային զենքը և անձնական 

պաշտպանության հատուկ միջոցները պահելու և կրելու կարգը սահմանում է 

քննչական կոմիտեի նախագահը: 

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողի անձնական պաշտպանության հատուկ 

միջոցների ցանկը, ինչպես նաև դրանք սպառազինության մեջ ընդգրկելու, 

սպառազինությունից հանելու և ոչնչացնելու կարգը հաստատում է 

Կառավարությունը: 

4. Ծառայողական հաշվեցուցակային զենքի և անձնական 

պաշտպանության հատուկ միջոցների գործադրման հիմքերի և կարգի 

նկատմամբ կիրառվում են «Ոստիկանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 4-րդ գլխի նորմերն այնքանով, որքանով դրանք 

իրենց էությամբ կիրառելի են քննչական կոմիտեի ծառայողների նկատմամբ և 

չեն հակասում սույն օրենքին: 

5. Քննչական կոմիտեի ծառայողի, նրա ընտանիքի անդամների կամ նրա 

զբաղեցրած բնակելի և ծառայողական տարածքների անձեռնմխելիության 

նկատմամբ ոչ իրավաչափ ներգործության սպառնալիքի դեպքում քննչական 

կոմիտեի ծառայողի պահանջով իրավասու պետական մարմինները 

պարտավոր են անհապաղ ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները 

քննչական կոմիտեի ծառայողի, նրա ընտանիքի անդամների և նրա 

զբաղեցրած բնակելի և ծառայողական շինությունների անվտանգությունն 

ապահովելու ուղղությամբ: 
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ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԵՎ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

 

Հոդված 51. Քննչական կոմիտեի աշխատակազմը 

 

1. Քննչական կոմիտեի աշխատակազմում պետական ծառայությունն 

օրենքով քննչական կոմիտեին վերապահված լիազորությունների 

իրականացումն ապահովելու նպատակով իրականացվող մասնագիտական 

գործունեություն է, որն իրականացվում է «Քննչական կոմիտեի 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկում: 

2. Հիմնարկի հիմնադրի և կառավարման մարմնին վերապահված 

լիազորություններն իրականացվում են քննչական կոմիտեի նախագահի 

կողմից: 

 

 

 



 Հոդված 52. Քննչական կոմիտեի աշխատակազմում պետական 

 ծառայությունը կարգավորող իրավական ակտերը 

 

 1. Քննչական կոմիտեի աշխատակազմում պետական ծառայության հետ 

կապված հարաբերությունների վրա տարածվում են «Դատական 

ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 

դրույթներն այնքանով, որքանով դրանք իրենց էությամբ կիրառելի 

են քննչական կոմիտեի աշխատակազմում պետական ծառայության 

նկատմամբ և չեն հակասում սույն օրենքին: 

2. Քննչական կոմիտեի աշխատակազմում տեխնիկական սպասարկման 

և պայմանագրային հիմունքներով այլ խնդիրներ և գործառույթներ 

իրականացնող անձինք նշանակվում են քննչական կոմիտեի աշխատակազմի 

ղեկավարի կողմից և նրանց հետ աշխատանքային հարաբերությունները 

կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային 

օրենսդրությամբ: 

3. «Դատական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի դրույթները քննչական կոմիտեի 

աշխատակազմում պետական ծառայության հետ կապված 

հարաբերությունների նկատմամբ տարածելիս` 

1) դատական ծառայություն` ենթադրում է քննչական կոմիտեի 

աշխատակազմում պետական ծառայություն. 

2) դատական դեպարտամենտի ղեկավարին վերապահված 

լիազորություններն իրականացնում է քննչական կոմիտեի աշխատակազմի 

ղեկավարը. 

3) դատարանների նախագահների խորհրդին և դատարանների 

նախագահների խորհրդի նախագահին վերապահված լիազորություններն 

իրականացնում է քննչական կոմիտեի նախագահը. 

4) այն լիազորությունները, որոնք իրականացվում են դատարանների 

նախագահների խորհրդի նախագահի կողմից` դատարանների 

նախագահների խորհրդի ներկայացմամբ, իրականացնում է քննչական 

կոմիտեի նախագահը՝ միանձնյա. 

5) դատարաններ` ենթադրում է քննչական կոմիտե: 

4. Քննչական կոմիտեի աշխատակազմում պետական ծառայողի 

սոցիալական և կենսաթոշակային ապահովությունն իրականացվում է 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
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ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

Հոդված 53. Քննչական կոմիտեի ֆինանսավորումը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ֆինանսավորումն իրականացվում է պետական 

բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին: 

2. Քննչական կոմիտեի բյուջետային հայտը Կառավարությունն ընդունում 

և ընդգրկում է պետական բյուջեի նախագծում, իսկ առարկությունների 

դեպքում՝ այն փոփոխված, պետական բյուջեի նախագծի հետ ներկայացվում է 

Ազգային ժողով: Կառավարությունը Ազգային ժողով և քննչական կոմիտե է 



ներկայացնում բյուջետային հայտի վերաբերյալ իր կողմից կատարված 

փոփոխությունների մանրամասն հիմնավորումները: 

3. Քննչական կոմիտեի բնականոն գործունեության ապահովման համար 

չկանխատեսված ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով նախատեսվում է 

քննչական կոմիտեի պահուստային ֆոնդ, որը ներկայացվում է բյուջեի 

առանձին տողով: Պահուստային ֆոնդի մեծությունը հավասար է տվյալ 

տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով քննչական կոմիտեի ծառայողների 

և քննչական կոմիտեի աշխատակազմում ծառայողների աշխատավարձի 

միասնական ֆոնդի երկու տոկոսին: 

4. Պահուստային ֆոնդից հատկացումները կատարվում են քննչական 

կոմիտեի նախագահի որոշմամբ: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 9 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հոդված 54. Ծառայության ստաժը հաշվարկելը 

 

1. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության, ազգային 

անվտանգության բնագավառի պետական լիազոր մարմինների և հարկային 

մարմնի քննիչներին և հետաքննիչներին քննչական կոմիտեի 

համապատասխան ստորաբաժանումներում նշանակելիս նշված 

մարմիններում նրանց ունեցած ծառայության ստաժը հաշվարկվում է 

քննչական կոմիտեում ծառայության ստաժի մեջ: 

 

Հոդված 55. Նախկինում շնորհված կոչումները (դասային աստիճանները), 

կիրառված կարգապահական տույժերը 

 

1. Քննչական կոմիտեում ծառայության անցնելու կապակցությամբ 

քննչական կոմիտեի ծառայողներին նախկինում շնորհված կոչումները 

(դասային աստիճանները) պահպանվում են անկախ քննչական կոմիտեում 

զբաղեցրած պաշտոնից և համապատասխանեցվում են սույն օրենքով 

սահմանված դասային աստիճաններին: 

2. Սույն օրենքով սահմանված կարգով դասային աստիճաններ շնորհելիս 

նախկինում շնորհված կոչումով (դասային աստիճանով) ծառայության 

ժամկետը հաշվի է առնվում: 

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողների նկատմամբ մինչև սույն օրենքն ուժի 

մեջ մտնելը կիրառված կարգապահական տույժերը պահպանվում են: Սույն 

օրենքի 35-րդ հոդվածի 12-րդ մասով սահմանված ժամկետը հաշվվում է մինչև 

սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը կիրառված կարգապահական տույժի 

նշանակման օրվանից: 

4. Սույն օրենքի ընդունումը չի կարող հանգեցնել ծառայության 

պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոն զբաղեցնող 

ծառայողի դրամական բավարարման կամ աշխատավարձի չափի 

նվազեցման: 

 

 

 



Հոդված 56. Քննչական կոմիտեի կառուցվածքի հաստատումը և 

ծառայողների նշանակման կարգը 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո Արցախի Հանրապետության 

նախագահը նշանակում է քննչական կոմիտեի նախագահ: 

2. Քննչական կոմիտեի նախագահը՝ 

1) պաշտոնի նշանակվելուց հետո՝ տասնօրյա ժամկետում, 

Կառավարություն է ներկայացնում քննչական կոմիտեի կառուցվածքը և 

անվանացանկը, որոնց հաստատվելուց հետո հաստատում է 

քննչական կոմիտեի հաստիքացուցակը. 

2) պաշտոնի նշանակվելուց հետո՝ քսանօրյա ժամկետում, հաստատում է 

քննչական կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքը, անվանացանկը և 

հաստիքացուցակը. 

3) քննչական կոմիտեի կառուցվածքը, անվանացանկը և 

հաստիքացուցակը հաստատվելուց հետո՝ 

ա. հնգօրյա ժամկետում Արցախի Հանրապետության նախագահին՝ 

նշանակման նպատակով ներկայացնում է իր տեղակալների 

թեկնածությունները, 

բ. մեկամսյա ժամկետում նշանակումներ է կատարում քննչական 

կոմիտեում ծառայության մյուս պաշտոններում: 

3. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության, ազգային 

անվտանգության բնագավառի պետական լիազոր մարմինների և հարկային 

մարմնի քննիչները քննչական կոմիտեի նախագահի կողմից նշանակվում 

են քննչական կոմիտեում պաշտոնի՝ սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 

պահանջներին համապատասխան: Պաշտոնի նշանակելիս պահպանվում է 

մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը տվյալ ծառայողի զբաղեցրած պաշտոնի 

խումբը: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով սահմանված նշանակումները 

կատարելուց հետո քննչական կոմիտեում թափուր պաշտոններում 

նշանակումները կատարվում են քննչական կոմիտեի նախագահի կողմից՝ 

սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան՝ մինչև սույն 

օրենքով սահմանված կարգով քննչական կոմիտեի ծառայողների 

թեկնածուների ցուցակի կազմումը: 

 

Հոդված 57. Քննչական կոմիտեի ծառայողների առաջին ատեստավորումը 

 

 1. Քննչական կոմիտեի ծառայողների առաջին ատեստավորումն 

անցկացվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց 18 ամիս հետո: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամկետը լրանալուց հետո` 

մեկամսյա ժամկետային պարբերականությամբ՝ երեք փուլով, յուրաքանչյուր 

փուլում առաջին ատեստավորում է անցնում քննչական կոմիտեի 

ծառայողների մեկ երրորդը: 

 

 

 

 

 



Հոդված 58. Քննչական կոմիտեի որակավորման և կարգապահական 

 հանձնաժողովները 

 

 

 1. Քննչական կոմիտեի որակավորման և կարգապահական 

հանձնաժողովները կազմավորվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց երեք 

ամիս հետո: 

 

Հոդված 59. Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածուների և  

 ծառայողական առաջխաղացման ցուցակների կազմումը 

 

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածուների և ծառայողական 

առաջխաղացման ցուցակները կազմվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց 6 

ամսվա ընթացքում: 

 

Հոդված 60. Քրեական վարույթները փոխանցելը 

 

 1. Մինչև քննչական կոմիտեի ծառայող նշանակվելը ոստիկանության և 

ազգային անվտանգության պետական լիազոր մարմինների և հարկային 

մարմնի քննիչները շարունակում են նյութեր նախապատրաստել և իրենց 

վարույթում եղած քրեական գործերով նախաքննություն իրականացնել՝ 

հանդես գալով համապատասխանաբար որպես նշված մարմինների քննիչներ: 

2. Քննչական կոմիտեում որպես քննիչ նշանակվելու պահից 

ոստիկանության և ազգային անվտանգության պետական լիազոր մարմինների 

և հարկային մարմնի նախկին քննիչները շարունակում են իրենց 

վարույթներում եղած նյութերի նախապատրաստումը և քրեական գործերով 

նախաքննության իրականացումը, եթե քննչական կոմիտեում իրենց 

զբաղեցրած պաշտոնում այդպիսի լիազորություն իրենց վերապահված է: 

Հակառակ դեպքում քննչական կոմիտեում նշանակվելու պահից նրանք 

նախապատրաստվող նյութերը և վարույթները հանձնում են ըստ քննչական 

ենթակայության: 

 

Հոդված 61. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրըֈ 

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ վեցամսյա ժամկետում, 

ոստիկանության և ազգային անվտանգության պետական լիազոր մարմինների 

և հարկային մարմնի քննչական մարմիններում առկա քրեական գործերի և 

քրեական գործերի հարուցումը մերժելու մասին նյութերի արխիվը հանձնվում 

է քննչական կոմիտեի պահպանությանը: 

3. Սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված՝ քննչական 

կոմիտեում ծառայության բարձրագույն կամ առնվազն 3 տարի գլխավոր խմբի 

պաշտոն զբաղեցնելու պահանջն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 

1-ից:  

4. Սույն օրենքի 43-րդ հոդվածն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հուլիսի 

1-ից: 



5. Սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ կետերով 

սահմանված հիմքերով կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

աշխատանքային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով, 

«Դատական ծառայության մասինե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետով նախատեսված հիմքերով 

(քննչական կոմիտեի աշխատակազմում պետական ծառայողի մասով), 

ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ 

ճանաչվելու հիմքով քննչական կոմիտեի ծառայողի կամ քննչական կոմիտեի 

աշխատակազմում պետական ծառայողի պաշտոնից ազատված ծառայողին 

նշանակվում է կենսաթոշակ, եթե նա քննչական կոմիտեի ծառայողի կամ 

քննչական կոմիտեի աշխատակազմում պետական ծառայողի պաշտոնում 

նշանակվելու օրվա դրությամբ ունեցել է ոստիկանության կամ ազգային 

անվտանգության բնագավառի պետական լիազոր մարմիններում 

զինվորական ծառայության առնվազն 10 տարվա ստաժ և պաշտոնից 

ազատվելու օրվա դրությամբ ձեռք է բերել առնվազն 20 օրացուցային տարվա 

ծառայության ստաժ: Կենսաթոշակ նշանակելու կարգը սահմանում է 

Կառավարությունը: Սույն նորմի գործողությունը տարածվում է մինչև 2020 

թվականի հունվար 1-ը համապատասխան պաշտոններում նշանակված 

քննչական կոմիտեի ծառայողների և քննչական կոմիտեի աշխատակազմում 

պետական ծառայողների վրա: 

Սույն մասով սահմանված ծառայության ստաժում օրացուցային 

հաշվարկով հաշվառվում են զինվորական ծառայության 

ժամանակահատվածը և քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոն զբաղեցնելու 

ժամանակահատվածը: 

Սույն մասով սահմանված կենսաթոշակի չափը հաշվարկվում է, 

կենսաթոշակը վճարվում է, կենսաթոշակ վճարելը դադարեցվում է, 

կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցվում և վերականգնվում է, 

չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է «Պետական կենսաթոշակների 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով զինվորական 

կենսաթոշակների համար սահմանված կարգով: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-38-Ն 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-75 օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 11-րդ հոդվածի «բե կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«բ) ազգային անվտանգության հետ կապված քրեական գործերով 

հանցագործությունների դեմ պայքարի անհրաժեշտությունը.»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 12-րդ հոդվածում «իրենց քննչական ենթակայությանը 

վերապահված» բառերը փոխարինել «ազգային անվտանգության հետ 

կապված քրեական գործերով» բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածում՝ 

1) հանել «և նախաքննություն» բառերը. 

2) «իրենց քննչական ենթակայությանը վերապահված» բառերը 

փոխարինել «ազգային անվտանգության հետ կապված քրեական գործերով» 

բառերով:  

  

Հոդված 4. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ կետից հանել «, նախաքննություն» 

բառը: 

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

     

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-39-Ն 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի նոյեմբերի 

26-ի ՀՕ-78 օրենքի 19-րդ հոդվածի 6.1-ին մասում «ոստիկանության, » բառից 

հետո լրացնել «քննչական կոմիտեի, » բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-40-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի 

հոկտեմբերի 29-ի ընտրական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 18-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետում «դատախազներին, » բառից հետո լրացնել 

«քննչական կոմիտեի ծառայողներին, » բառերը:  

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասում, 39-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասում, 105-րդ հոդվածի 1-ին մասում և 130-րդ հոդվածի 3-րդ մասում 

«դատախազները,ե բառից հետո լրացնել «քննչական կոմիտեի ծառայողները, » 

բառերը: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-41-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության 

կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2006 թվականի հունիսի 14-ի ՀՕ-302 օրենքի 11-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասից հանել «նախաքննական մարմինների և» ու 

«նախաքննական մարմինները և» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-42-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Կուսակցությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2003 թվականի սեպտեմբերի 17-ի ՀՕ-66 օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին կետով. 

«2.1) քննչական կոմիտեի ծառայողները.»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-43-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-111-Ն օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 8.1-ին կետով. 

«8.1) Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի 

աշխատակազմում.ե: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասը «աշխատակազմում պետական 

ծառայությունը,» բառերից հետո լրացնել «Արցախի Հանրապետության 

քննչական կոմիտեում ծառայությունը,» բառերըֈ 

 

Հոդված 3. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ կետը «օրենքներով» 

բառից առաջ լրացնել «օրենքներով ստեղծված պետական մարմինների 

ղեկավարների տեղակալների համար՝ տվյալ մարմնի ղեկավարը,» բառերովֈ 

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-44-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

 

«ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հանրաքվեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2005 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-183 օրենքի 20-րդ հոդվածի 

5-րդ մասի «բ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«բ) դատավորները, դատախազները, ոստիկանության, ազգային 

անվտանգության, քննչական կոմիտեի ծառայողները, զինծառայողները.»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-45-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հարկային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2002 թվականի սեպտեմբերի 14-ի ՀՕ-5 օրենքի (այսուհետ՝ 

Օրենք) 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասից և 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետից 

հանել «և (կամ) նախաքննություն» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի վեցերորդ պարբերությունից 

հանել «վերադաս հարկային մարմնի ավագ քննիչ,», «վերադաս հարկային 

մարմնի քննիչ, » բառերը: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 231-ին հոդվածի 6-րդ մասից հանել 

«վերադաս հարկային մարմնի քննիչի, » բառերը: 

 

Հոդված 4. Ուժը կորցրած ճանաչել 39-րդ հոդվածի 41-ին կետը: 

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-46-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ոստիկանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2001 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-175 օրենքի (այսուհետ՝ 

Օրենք) 2-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «նախնական քննությունը» բառերը 

փոխարինել «հետաքննությունը» բառով: 

  

Հոդված 2. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-րդ կետում «նախնական 

քննություն» բառերը փոխարինել «հետաքննություն» բառով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 42.1-ին հոդվածից հանել «նախաքննության և» 

բառերը: 

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-47-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-77 օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 4-րդ հոդվածի՝ 

1) 1-ին մասի 4-րդ կետից հանել «հատկապես կարևոր գործերով ավագ 

քննիչ, », «ավագ քննիչ, » և «քննիչ, » բառերը. 

2) 3-րդ մասում «և» բառից առաջ լրացնել «, քննչական կոմիտեում 

ծառայության» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 3.1-ին կետով. 

«3.1) հաստիքների կրճատման, այդ թվում` ստորաբաժանման լուծարման 

դեպքում, եթե ոստիկանության ծառայողը սույն օրենքով սահմանված կարգով 

համաձայն չէ նշանակվելու այլ պաշտոնի և չի ցանկանում գրանցվել 

ոստիկանության կադրերի ռեզերվում.»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-48-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի ապրիլի 16-ի ՀՕ-58 օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 8-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «դատական» բառից հետո 

լրացնել «, քննչական» բառը:  

 

Հոդված 2. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «դատական» բառից հետո 

լրացնել «, քննչական» բառը: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-49-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ի ՀՕ-9 օրենքի 

7-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Գերագույն դատարանի նախագահը» բառերից 

հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն. 

 «քննչական կոմիտեի աշխատակազմի հիմնարկինը` քննչական 

կոմիտեի նախագահը. »: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-50-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի 41-րդ 

հոդվածի՝ 

1) 1-ին մասի 5-րդ կետում «դատախազի» բառից հետո լրացնել «, 

քննչական կոմիտեի ծառայողի» բառերը. 

2) 3-րդ մասի 6-րդ կետում «դատախազի» բառից հետո լրացնել «, 

քննչական կոմիտեի ծառայողի» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-51-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական 

երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 

թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՀՕ-68-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 

1-ին մասում` 

1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին կետ. 

«3.1) Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեում առնվազն 10 

տարի ծառայած ծառայողը, որի լիազորությունները դադարել են «Արցախի 

Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված 

հիմքերով, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով 

անգործունակ ճանաչվելու հիմքով.». 

2) 7-րդ կետը «քննիչները» բառից հետո լրացնել «, քննչական կոմիտեի 

ծառայողները» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի առաջին պարբերությունը 

«քննիչի» բառից հետո լրացնել «, քննչական կոմիտեի ծառայողի» բառերով: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-52-Ն 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 

26-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասում 

«դատախազությանե բառից առաջ լրացնել «քննչական կոմիտեի 

աշխատակազմում պետական ծառայողին,» բառերը: 

 

 Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 3.1-ին մասում «և դատախազության 

քննիչին» բառերը փոխարինել «, դատախազության քննիչին և քննչական 

կոմիտեի ծառայողին» բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասում «կամ» բառից առաջ 

լրացնել «, քննչական կոմիտեի ծառայողի» բառերը: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 4-րդ գլխի վերնագրում «ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ» բառից առաջ 

լրացնել «ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, » բառերը: 

 

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.1-ին 

հոդվածով. 

 

«Հոդված 13.1 Քննչական կոմիտեի ծառայողի վարձատրությունը 

 

1. Քննչական կոմիտեի նախագահի և նրա տեղակալների պաշտոնային 

դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի N 

1 հավելվածով, իսկ քննչական կոմիտեի այլ ծառայողների պաշտոնային 

դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները` սույն օրենքի N 2 հավելվածովֈ 

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողին վճարվում է հավելավճար՝ քննչական 

կոմիտեի ծառայողի, դատախազի, դատախազության քննիչի կամ քննիչի 

պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով: 

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողը դասային աստիճանի համար ստանում 

է հավելավճարֈ 

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր 

չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 

սահմանված չափը: 



5. Սույն օրենքի 16-18-րդ հոդվածներով, 19-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ 

մասերով սահմանված դրույթները չեն տարածվում քննչական կոմիտեի 

ծառայողների վարձատրության հետ կապված հարաբերությունների վրա: »: 

 

Հոդված 6. Օրենքի N 1 հավելվածում՝ 

1) «ԱՀ ոստիկանության պետ 9.60ե տողից հետո լրացնել նոր տող. 

 «ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահ 9.60». 

 

2) «ԱՀ ոստիկանության պետի տեղակալ 6.80ե տողից հետո լրացնել նոր 

տող. 

«ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ 6.80»: 

 

Հոդված 7. Օրենքի N 2 հավելվածում` 

1) վերնագիրը «ԱՆՁԱՆՑ, » բառից հետո լրացնել «ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ,» բառերով. 

2) «ԱՀ դատախազություն» բաժնից հետո լրացնել նոր բաժին. 

 «ԱՀ քննչական կոմիտե 
 

ԱՀ քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական 

վարչության պետ, տարածքային քննչական վարչության պետ 
6.70 

ԱՀ քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական 

վարչության պետի տեղակալ, տարածքային քննչական վարչության 

պետի տեղակալ, կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության 

քննչական բաժնի պետ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի 

քննչական բաժնի պետ 

6.60 

ԱՀ քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության 

քննչական բաժնի պետ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի 

քննչական վարչության քննչական բաժնի պետի տեղակալ, 

քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի պետի 

տեղակալ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական 

վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ 

6.50 

ԱՀ քննչական կոմիտեի քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի 

քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, 

քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի 

հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, տարածքային քննչական 

վարչության քննչական բաժնի պետի տեղակալ 

6.25 

ԱՀ քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության 

հատկապես կարևոր գործերով քննիչ 
6.00 

ԱՀ քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի 

ավագ քննիչ, քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական 

վարչության քննչական բաժնի ավագ քննիչ 

5.50 

ԱՀ քննչական կոմիտեի քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի 

քննչական բաժնի քննիչ, քննչական կոմիտեի տարածքային 

քննչական վարչության քննչական բաժնի քննիչ 

5.00 

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական 3.00 

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի օգնական 2.50 



ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար  2.50». 

 

Հոդված 8. Օրենքի N 6 հավելվածից հանել «հարկային մարմնի ավագ 

քննիչ, վերադաս» բառերը: 

 

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-53-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Տեղական հանրաքվեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2008 թվականի սեպտեմբերի 17-ի ՀՕ-45-Ն օրենքի 22-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2) դատավորները, դատախազները, ոստիկանության, ազգային 

անվտանգության, քննչական կոմիտեի ծառայողները, զինծառայողները.»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-54-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ 

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 17-ի քրեական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ 

Օրենսգիրք) 6-րդ հոդվածում` 

 1) 26-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«26) քննիչ` գլխավոր դատախազության, քննչական կոմիտեի 

պաշտոնատար անձ, որն իր իրավասության սահմաններում քրեական գործով 

կատարում է մինչդատական քրեական վարույթ.». 

2) 27-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«27) քննչական բաժնի պետ` գլխավոր դատախազության հատուկ 

քննչական բաժնի պետը, քննչական կոմիտեի նախագահը և նրա 

տեղակալները, քննչական կոմիտեի քննչական վարչության, քննչական բաժնի 

պետը և նրա տեղակալները, որոնք գործում են իրենց իրավասության 

սահմաններում.». 

3) 29-րդ կետի «պաշտպանության բնագավառի պետական լիազոր 

մարմնի քննիչները» բառերը փոխարինել «քննչական կոմիտեի ծառայողները» 

բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 6-րդ կետում «օրենքով նրանց 

իրավասությանը հանձնված գործերով:» բառերը փոխարինել «ազգային 

անվտանգության հետ կապված քրեական գործերով.» բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 201-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

 «Քրեական գործերով նախաքննություն կատարում են գլխավոր 

դատախազության և քննչական կոմիտեի քննիչները:»: 

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 202-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

 «1. Նախաքննությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քրեական օրենսգրքի 103-146-րդ, 149-152-րդ, 155-168-րդ, 170-356.1-ին, 361-րդ, 

366-րդ, 368-371-րդ, 373-381-րդ, 410-424-րդ հոդվածներով նախատեսված 

հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով կատարում են քննչական 

կոմիտեի քննիչները: 

2. Նախաքննությունը զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված, 

ինչպես նաև զորամասի տարածքում կատարված կամ ժամկետային 

զինվորական ծառայության զինծառայողներին կամ պաշտպանության 



բնագավառի պետական լիազոր մարմնում և կազմակերպություններում 

(որոնց բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունը հանձնված է 

պաշտպանության բնագավառի պետական լիազոր մարմնին) ծառայություն 

իրականացնող անձանց վերագրվող հանցագործությունների վերաբերյալ 

գործերով կատարում են պաշտպանության նախարարության քննիչները: 

3. Նախաքննությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար 

աշխատողների, պետական հատուկ ծառայություն իրականացնող անձանց` 

իրենց պաշտոնեական դիրքի կապակցությամբ հանցակցությամբ կամ նրանց 

կատարած հանցագործությունների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 147-րդ, 148-րդ, 153-րդ, 154-րդ 

հոդվածներով նախատեսված հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով 

կատարում են գլխավոր դատախազության քննիչները: 

Անհրաժեշտության դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

գլխավոր դատախազը կարող է քննչական այլ մարմինների քննիչների 

վարույթից վերցնել և գլխավոր դատախազության քննիչների վարույթին 

հանձնել քրեական գործեր, որոնք առնչվում են սույն մասում թվարկված 

պաշտոնատար անձանց հանցակցությամբ կամ նրանց կատարած 

հանցագործություններին, կամ որոնցով այդ անձինք ճանաչված են որպես 

տուժող: 

4. Նախաքննությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքի 126-րդ, 169-րդ, 209-րդ, 216-րդ, 217-րդ, 224-րդ, 322-324-րդ, 332-րդ, 

334-րդ, 357-360-րդ, 362-365-րդ, 367-րդ, 370-րդ և 372-րդ հոդվածներով 

նախատեսված հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով կատարում է 

նախաքննության այն մարմինը, որի վարույթում գտնվող գործի քննության 

ընթացքում բացահայտվել է այդ հանցագործությունը: 

5. Գլխավոր դատախազության քննիչները չեն կարող իրենց վարույթ 

ընդունել այլ մարմնի քննիչի ենթակա քրեական գործ, բացառությամբ սույն 

հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված գործերի: 

6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերին և սույն օրենսգրքի 56-րդ, 57-րդ գլուխներին 

համապատասխան ձևակերպված` քրեական գործերով  իրավական  

օգնություն ցույց տալու մասին հարցումները նախաքննության մարմինները 

կատարում են սույն հոդվածով նախատեսված քննչական ենթակայությանը 

համապատասխան: 

Սույն հոդվածով չսահմանված քննչական ենթակայության դեպքում 

հարցման կատարման ենթակայության հարցը որոշում է դատախազը:»: 

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-55-Ն 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ  

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի 

ապրիլի 25-ի քրեական օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի 8-րդ մասում «քննիչի,» 

բառից հետո լրացնել «քննչական կոմիտեի ծառայողի,» բառերը:  

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-56-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-23 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 26-րդ 

հոդվածի` 

1) առաջին պարբերությունում «Օրենքով սահմանված կարգով 

պետական գրանցում չունեցող (չհաշվառված) կամ հարկային մարմիններում 

չհաշվառված անձանց կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 

(ապօրինի գործունեություն) զբաղվելու» բառերը փոխարինել «Հարկային 

ստուգումների և (կամ) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության 

մասինե Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով 

իրականացվող օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում 

առանց օրենքով սահմանված պետական գրանցման (հաշվառման) կամ 

առանց հարկային մարմիններում հաշվառման ձեռնարկատիրական 

գործունեության (ապօրինի գործունեության) հայտնաբերման» բառերով. 

2) երկրորդ պարբերությունում «Օրենքով սահմանված լիցենզավորման 

ենթակա գործունեությունն առանց լիցենզիայի իրականացնելու կամ առանց 

թույլտվության կամ առանց լիցենզիայի ընդերքը կամ բնական պաշարներն 

օգտագործելու դեպքերումե բառերը փոխարինել «Հարկային ստուգումների և 

(կամ) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերված՝ 

«Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին 

համապատասխան լիցենզավորման ենթակա գործունեությունն առանց 

լիցենզիայի իրականացնելու կամ առանց թույլտվության կամ առանց 

լիցենզիայի ընդերքը կամ բնական պաշարներն օգտագործելու (այդ թվում՝ 

լիցենզիայի կամ թույլտվության գործողությունը օրենքով սահմանված կարգով 

կասեցված լինելու) դեպքերում գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի 

մասովե բառերով. 

3) երրորդ պարբերությունում «գանձվում է նաև լիցենզավորման համար 

օրենքով սահմանված պետական տուրքի գումարի չափով վնասի հատուցում» 

բառերը փոխարինել «գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի մասով 

գանձվում է նաև լիցենզիան տալու համար օրենքով սահմանված պետական 

տուրքի (տարեկան պետական տուրքի գանձման օբյեկտի դեպքում՝ մեկ 

տարվա պետական տուրքի) դրույքաչափին համապատասխան գումարի 

չափով վնասի հատուցումե բառերով և լրացնել նոր նախադասություն. 

«Եթե իրականացվում են լիցենզավորման ենթակա մեկից ավելի 

գործունեության տեսակներ և (կամ) դրանք իրականացվում են մեկից ավելի 



վայրերում (լիցենզավորման ենթակա գործունեությունը միայն լիցենզիայում 

նշված վայրում իրականացնելու՝ օրենքով սահմանված պահանջի դեպքում), 

ապա պետական տուրքի գումարի չափով վնասի հատուցումը գանձվում է 

գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի և (կամ) գործունեության 

իրականացման յուրաքանչյուր վայրի համար առանձին՝ օրենքով սահմանված 

դրույքաչափերին համապատասխան գումարի չափով:». 

4) չորրորդ պարբերությունում «Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ» բառերը փոխարինել «Հարկային ստուգումների և (կամ) 

«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառումների արդյունքում օրենքով» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 28-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունում 

«Ձեռնարկատիրական գործունեության առարկաները չգրանցելու, այսինքն՝ 

առաքվող, տրամադրվող, տեղափոխվող կամ վաճառվող արտադրանքը, 

ապրանքները, ինչպես նաև կատարվող աշխատանքները և մատուցվող 

ծառայությունները» բառերը փոխարինել «Վաճառվող արտադրանքը, 

ապրանքները» բառերով: 

 
Հոդված 3. Օրենքի 284-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 284. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող 

օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում hարկ վճարողի 

կողմից Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգի 

խախտման` անփաստաթուղթ արտադրանքի, ապրանքների (այսուհետ` 

ապրանքներ) տեղափոխման կամ առաքման և (կամ) առաքվող կամ 

տեղափոխվող ապրանքն ուղեկցող փաստաթուղթը սահմանված կարգով 

չգրանցելու դեպքում հիմք հանդիսացող գործարքի կամ գործողության մասով 

գանձվում է տուգանք` անփաստաթուղթ ապրանքների կամ չգրանցված 

ուղեկցող փաստաթղթով ապրանքների գնի (արժեքի) 10 տոկոսի չափով, բայց 

ոչ պակաս հիսուն հազար ՀՀ դրամից:  
Սույն հոդվածի առաջին պարբերությունում նշված խախտումն 

արձանագրվելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում խախտման երկրորդ և ավելի 

փաստ արձանագրվելու դեպքում գանձվում է տուգանք` անփաստաթուղթ 

ապրանքների կամ չգրանցված ուղեկցող փաստաթղթով ապրանքների գնի 

(արժեքի) 15 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս հարյուր հազար ՀՀ դրամից:  

Սույն հոդվածի կիրառման իմաստով կատարված գործարքը կամ 

գործողությունը համարվում է խախտման հիմք, եթե օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառումների արդյունքում արձանագրվել է, որ` 

1) գործարքը կամ գործողությունը կատարվում է առանց Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած վավերապայմաններին 

բավարարող ուղեկցող փաստաթղթերի, կամ 

2) առկա է գործարքի կամ գործողության գծով ուղեկցող 

փաստաթուղթը, որը, սակայն, Արցախի Հանրապետության կառավարության 

սահմանած կարգով գրանցված չէ: 



Սույն հոդվածով նախատեսված տուգանքների կիրառումը հարկ 

վճարողին չի ազատում օրենքով սահմանված հարկային 

պարտավորությունների կատարումից: Հարկ վճարողի կողմից հարկային 

մարմնի պաշտոնատար անձանց գործողությունների գանգատարկումը չի 

կասեցնում սույն հոդվածով նախատեսված տուգանքների վճարումը: 

Սույն հոդվածով նախատեսված տուգանքների կիրառման առումով 

ապրանքի գնի (արժեքի) որոշման անհնարինության դեպքում ապրանքի գին 

(արժեք) է համարվում խախտումը հայտնաբերելու եռամսյակում հարկ 

վճարողի մոտ երկկողմանի հաշվարկային փաստաթղթերով հիմնավորված 

նույն ապրանքի վաճառքի (իրացման) միջին կշռված գինը: Եթե խախտումը 

հարկային մարմնի կողմից հայտնաբերելու եռամսյակում հարկ վճարողի մոտ 

բացակայում է երկկողմանի հաշվարկային փաստաթղթերով հիմնավորված 

նույն ապրանքի վաճառքի (իրացման) գինը, ապա ապրանքի գինը (արժեքը) 

հաշվարկում է հարկային մարմինը` կիրառելով սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 

դրույթները: 

Անփաստաթուղթ ապրանքի համար սույն հոդվածով նախատեսված 

տուգանքը` 

1) ձեռք բերող հարկ վճարողի նկատմամբ չի կիրառվում, եթե օրենքով 

սահմանված կարգով խախտումն արձանագրվելու ժամանակ (այդ թվում` 

վաճառքի վայրում) հիմնավորվում է ապրանքն այլ հարկ վճարողից ձեռք 

բերվելու և այդ հարկ վճարողի կողմից ուղեկցող փաստաթուղթ 

չտրամադրվելու հանգամանքը: Սույն կետում նշված դեպքերում տուգանքը 

կիրառվում է անփաստաթուղթ ապրանք վաճառող հարկ վճարողի 

նկատմամբ. 

2) ձեռք բերող հարկ վճարողի և ապրանքն առաքող կամ տեղափոխող 

հարկ վճարողի նկատմամբ չի կիրառվում, եթե կապի կամ հարկային 

հաշիվների դուրսգրման` հարկային մարմնի ծրագրային համակարգի 

խափանման պատճառով հնարավոր չի եղել դուրս գրել հարկային հաշիվ 

համարվող ուղեկցող փաստաթուղթ (հարկային հաշիվ համարվող ուղեկցող 

փաստաթուղթ դուրս գրելու պարտավորության դեպքում)` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով դուրս 

գրված այլ ուղեկցող փաստաթղթի առկայության պարագայում. 

3) ապրանքը տեղափոխող հարկ վճարողի նկատմամբ չի կիրառվում, 

եթե առկա են Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախի Հանրապետության 

տարածք ապրանքների ներմուծման փաստը հաստատող փաստաթղթերը: 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը սահմանում է` 

1) հարկային հաշիվների դուրսգրման` հարկային մարմնի ծրագրային 

համակարգի խափանման դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

հարկային մարմնի կողմից հրապարակելու կարգը. 

2) կապի կամ հարկային հաշիվների դուրսգրման` հարկային մարմնի 

ծրագրային համակարգի խափանման դեպքերում այլ ուղեկցող 

փաստաթղթերի և կապի խափանումը վերացնելուց հետո նախկինում դուրս 

չգրված ուղեկցող փաստաթղթերի դուրսգրման կարգը:»: 

 
Հոդված 4. Օրենքի 29-րդ հոդվածում «հարկի գումարը, ինչպես նաև 

սույն օրենքի 23-28, 283-286-րդ և 32-րդ հոդվածների համաձայն հաշվարկված 

տույժերը և տուգանքները» բառերը փոխարինել «հարկի, ինչպես նաև սույն 



օրենքի 23-28-րդ, 283-286-րդ և 32-րդ հոդվածների համաձայն հաշվարկված 

տույժերի, տուգանքների և սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի երրորդ 

պարբերությամբ սահմանված վնասի հատուցման գումարներըե բառերով: 
 

Հոդված 5. Օրենքի 32-րդ հոդվածի յոթերորդ պարբերությունից հանել 

«կամ ապրանքներ, աշխատանքներ և ծառայություններ ձեռքբերող անձը սույն 

օրենքի 284-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հարկային մարմիններին 

ներկայացրել է տեղեկություններ հաշվարկային փաստաթղթերում նշված 

պայմաններից էականորեն տարբերվող պայմաններով կատարված գործարքի 

մասին, որը սահմանված կարգով հիմնավորվել է հարկային մարմինների 

կողմից» բառերը: 
 

Հոդված 6. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հուլիսի 1-իցֈ 
 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-57-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ»  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 1999 թվականի հունվարի 9-ի ՀՕ-47 օրենքի 19-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հուլիսի 1-ից:  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-58-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-86-Ն օրենքի 25-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասում «լիազոր մարմնի կողմից Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով արձանագրվելու դեպքում գործատուն 

(այդ թվում` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով չգրանցված և արտոնագրային վճար վճարող չհանդիսացող) 

յուրաքանչյուր չձևակերպված և (կամ) առանց գրանցման հայտի վարձու 

աշխատողի համար վճարում է տուգանք» բառերը փոխարինել «հարկային 

մարմնի կողմից իրականացվող հարկային ստուգումների ընթացքում, ինչպես 

նաև ապօրինի գործունեություն իրականացնողների մոտ` օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառումների ընթացքում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով արձանագրվելու դեպքում գործատուից 

(այդ թվում` ապօրինի գործունեություն իրականացնողներից կամ 

սահմանված կարգով հաշվառված և արտոնագիր ստացած ֆիզիկական 

անձանցից) յուրաքանչյուր չձևակերպված և (կամ) առանց գրանցման հայտի 

վարձու աշխատողի համար գանձվում է տուգանք» բառերով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հուլիսի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-59-Ն 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

 

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-43 օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) 15-րդ հոդվածի 38-րդ կետում վերջակետը փոխարինել 

միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 39-րդ ու 40-րդ կետեր. 
«39) արտադրողի կողմից Արցախի Հանրապետությունում արտադրված 

ռազմական նշանակության արտադրանքի իրացումը:  

Սույն կետով սահմանված արտոնության կիրառության շրջանակը 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը. 

40) պետության ստեղծած հիմնադրամի կողմից հողամասի կամ այլ 

անշարժ գույքի օտարումը: »: 

 
Հոդված 2. Օրենքի 18-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
 

«Հոդված 18. Սույն օրենքի համաձայն` ԱԱՀ վճարողները ԱԱՀ-ով 

հարկվող ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման և 

(կամ) ծառայությունների մատուցման դեպքում պարտավոր են դուրս գրել 

հարկային հաշիվներ: Հարկային հաշիվ է համարվում սույն օրենքի 20-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով լրացված և դուրս գրված հաշվարկային 

էլեկտրոնային փաստաթուղթը: Հարկային հաշիվը էլեկտրոնային 

փաստաթուղթ է և պաշտպանված է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ: 

Մանրածախ առևտրի, բնակչության համար աշխատանքների 

կատարման և (կամ) բնակչությանը ծառայությունների մատուցման 

գործարքների մասով հարկային հաշիվների դուրսգրման հատուկ ծրագրեր 

(բիլինգային համակարգեր) կիրառող ապրանք մատակարարողը, աշխատանք 

կատարողը և (կամ) ծառայություն մատուցողը կարող է հարկային հաշիվ 

դուրս չգրել, եթե ապրանքի գնորդը, աշխատանքն ընդունողը և (կամ) 

ծառայությունն ստացողը չի պահանջում դուրս գրել հարկային հաշիվ: 

Հարկային հաշիվները դուրս են գրվում էլեկտրոնային եղանակով, 

բացառությամբ՝ 

1) այն հարկային հաշիվների, որոնցում պարունակվում է գաղտնիք 

համարվող և (կամ) սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատ-

վություն. 

2) Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած դեպքերի, 

երբ հարկային հաշիվները կարող են դուրս գրվել Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով: 



Հարկային հաշիվները դուրս են գրվում ապրանքը մատակարարելու, 

աշխատանքի կատարումն ավարտելու (այդ թվում՝ ըստ պայմանագրով 

նախատեսված փուլերի) և (կամ) ծառայության մատուցումն ավարտելու (այդ 

թվում՝ ըստ պայմանագրով նախատեսված փուլերի) պահին, բացառությամբ 

սույն հոդվածի յոթերորդ պարբերությամբ սահմանված դեպքերի: 

Հանձնարարության կամ պրինցիպալի անունից հանդես գալու պայման 

նախատեսող գործակալության պայմանագրերով ապրանքներ 

մատակարարող կամ աշխատանքներ կատարող կամ ծառայություններ 

մատուցող՝ հանձնակատար կամ գործակալ համարվող 

կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը՝ համապատաս-

խանաբար հանձնարարողի կամ պրինցիպալի անունից կարող են դուրս գրել 

հարկային հաշիվներ կամ ճշգրտող հարկային հաշիվներ, եթե 

հանձնակատարին կամ գործակալին տրվել է այդպիսի հարկային հաշիվներ 

դուրս գրելու լիազորագիր: Սույն պարբերությամբ սահմանված դեպքերում 

հանձնակատարի կամ գործակալի կողմից դուրս գրվող հարկային 

հաշիվներում, բացի նրանց տվյալներից, լրացվում է նաև հանձնարարողին 

կամ պրինցիպալին վերաբերող՝ սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի առաջին 

պարբերությամբ նշված տեղեկատվությունը: 

Այն դեպքում, երբ սահմանված կարգով Արցախի Հանրապետությունում 

որպես ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող չգրանցված 

օտարերկրյա անձանց կողմից Արցախի Հանրապետությունում 

իրականացվող՝ ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման կամ 

ծառայության մատուցման գործարքի գծով ԱԱՀ-ի հաշվարկման և վճարման 

պարտավորությունը, սույն օրենքի համաձայն, կրում է գործարքի կողմ 

համարվող՝ Արցախի Հանրապետության ռեզիդենտ կազմակերպությունը կամ 

ֆիզիկական անձը, ապա այդ գործարքի մասով հարկային հաշիվը, իսկ սույն 

օրենքով սահմանված դեպքերում՝ նաև ճշգրտող հարկային հաշիվը դուրս է 

գրվում Արցախի Հանրապետության ռեզիդենտ կազմակերպության կամ 

ֆիզիկական անձի կողմից: 

Գործունեության կազմակերպման առանձնահատկություններով 

պայմանավորված` 

1) հարկային հաշիվները կարող են դուրս գրվել նախօրոք՝ պայմանով, որ 

այդ հարկային հաշվում նշված ապրանքները պետք է մատակարարվեն 

հարկային հաշվում նշված՝ ապրանքների մատակարարման օրը, կամ 

աշխատանքները պետք է կատարվեն, կամ կատարումն ավարտվի հարկային 

հաշվում նշված՝ աշխատանքների կատարման կամ կատարումն ավարտելու 

օրը, կամ ծառայությունները պետք է մատուցվեն, կամ մատուցումն ավարտվի 

հարկային հաշվում նշված՝ ծառայությունների մատուցման կամ մատուցումն 

ավարտելու օրը. 

2) հանրային ծառայությունների և կոմունալ ծառայությունների 

մատուցման գործարքների մասով հարկային հաշիվները կարող են դուրս 

գրվել հաշվարկային ժամանակահատվածի համար ծառայությունների 

մատուցումն ավարտելուց հետո. 

3) սույն հոդվածի վեցերորդ պարբերությամբ սահմանված դեպքերում 

հարկային հաշվի դուրսգրումը սույն հոդվածով սահմանված ժամկետում 

կատարելու անհնարինության դեպքում հարկային հաշիվը դուրս է գրվում 



մատակարարի կողմից ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության արժեքի 

վերաբերյալ ներկայացված հարկային հաշիվը փաստացի ստանալու օրը: 

Սույն հոդվածի հինգերորդ և վեցերորդ պարբերություններով 

սահմանված կարգով դուրս գրված հարկային հաշիվները, սույն օրենքի 

կիրառության իմաստով, հավասարեցվում են ապրանք մատակարարող, 

աշխատանք կատարող և (կամ) ծառայություն մատուցող կազմակերպության 

կամ ֆիզիկական անձի կողմից դուրս գրված հարկային հաշիվներին: 

Ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման և (կամ) 

ծառայության մատուցման գործարքին վերաբերող հարկային հաշիվն 

ապրանք մատակարարող, աշխատանք կատարող և (կամ) ծառայություն 

մատուցող կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի նախաձեռնությամբ 

կարող է չեղարկվել հետևյալ դեպքերում. 

1) հարկային հաշիվը դուրս է գրվել այն հարկ վճարողի անունով, որին 

ապրանք չի մատակարարվել, որի համար աշխատանք չի կատարվել և (կամ) 

որին ծառայություն չի մատուցվել. 

2) հարկային հաշիվը դուրս է գրվել սույն օրենքի 19-րդ հոդվածով 

սահմանված սահմանափակումներից որևէ մեկի խախտմամբ. 

3) ապրանքների մատակարարմանը, աշխատանքների կատարմանը կամ 

ծառայությունների մատուցմանը վերաբերող հարկային հաշիվը լրացվել է 

սխալներով, որոնք կարող են այն դուրս գրողի կամ ստացողի համար 

իրավական կամ ֆինանսական հետևանքներ առաջացնել (օրինակ` տուգանք, 

ծախսագրման կամ հաշվանցման արգելք). 

4) հարկային հաշվով մատակարարվող ապրանքի, կատարվող 

աշխատանքի կամ մատուցվող ծառայության ընդհանուր արժեքի 

հաշվարկմանը մասնակցող որևէ տվյալ (քանակ (ծավալ), գին, ակցիզային 

հարկ, ԱԱՀ-ի դրույքաչափ կամ ԱԱՀ-ի գումար) լրացվել է սխալ: 

Չեղարկված հարկային հաշիվը դրա կողմերի համար սույն օրենքով 

սահմանված իրավական հետևանքներ, այդ թվում՝ իրավունքներ և 

պարտականություններ, չի առաջացնում: 

Ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման և (կամ) 

ծառայության մատուցման գործարքն անվավեր է ճանաչվում դատարանի 

վճռի համաձայն: 

Անվավեր ճանաչված գործարքի մասով նախկինում դուրս գրված 

հարկային հաշիվը, սույն հոդվածի համաձայն, ճանաչվում է անվավեր: 

Անվավեր ճանաչված գործարքը դրա կողմերի համար սույն օրենքով 

սահմանված իրավական հետևանքներ (այդ թվում՝ իրավունքներ և 

պարտականություններ) չի առաջացնում, բացառությամբ սույն հոդվածի 

տասնչորսերորդ պարբերությամբ սահմանված դեպքերում գործարքի 

անվավերության հետևանքների: 

Գործարքի անվավերության դեպքում կողմերի համար սույն օրենքով 

սահմանված իրավական հետևանքներ (այդ թվում՝ իրավունքներ և 

պարտականություններ) առաջանում են միայն չվերադարձված ապրանքի, 

չվերադարձված աշխատանքի արդյունքի և (կամ) չվերադարձված 

ծառայության արդյունքի մասով: 

Եթե ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման և (կամ) 

ծառայության մատուցման գործարքի անվավեր ճանաչման՝ սույն հոդվածի 

տասնմեկերորդ պարբերությամբ սահմանված հիմքերն առկա չեն, սակայն 



գործարքի կողմերն այն անվավեր են ճանաչել, ապա գործարքի անվավեր 

ճանաչումը հաշվի չի առնվում: 

Ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման և (կամ) 

ծառայության մատուցման գործարքը ճշգրտվում է հետևյալ դեպքերում. 

1) գործարքի առարկան պիտանիության (պահպանման) ժամկետ ունեցող 

ապրանք է. 

2) գործարքի առարկան հանրային կամ կոմունալ ծառայություն է, և 

գործարքի կողմերի միջև կնքված գրավոր պայմանագրով նախատեսված է, որ 

այդ ծառայությունների ծավալը հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից 

հետո կարող է ճշգրտվել. 

3) գործարքի առարկա համարվող ապրանքի քանակը, ծավալը և (կամ) 

որակական հատկանիշները, ապրանքի մատակարարման պայմանագրի 

համաձայն, ստուգվում են գնորդի կողմից ապրանքի ընդունման պահին, և 

պարզվում է, որ դրանցից որևէ մեկը չի համապատասխանում պայմանագրով 

սահմանված պայմաններին, որի հետևանքով ապրանքը (կամ դրա մի մասը) 

ենթակա է մասնակի ընդունման կամ վերադարձման. 

4) գործարքի առարկա համարվող ապրանքները մատակարարվել են 

ավելի, քան սահմանված է եղել հարկային հաշվով, և գնորդի կողմից ավելի 

մատակարարված ապրանքներն ընդունվել են. 

5) աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման այն 

գործարքների դեպքում, երբ կատարված աշխատանքների կամ մատուցված 

ծառայությունների ծավալը գործարքի ավարտին ավելի կամ պակաս է 

սկզբնապես դուրս գրված համապատասխան հարկային հաշվով 

նախատեսված ծավալից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ՝ 

ա. աշխատանքները կամ ծառայություններն արդեն իսկ (փաստացի) 

կատարվել կամ մատուցվել են գործարքի իրական պայմաններին 

համապատասխանող՝ դուրս գրված հարկային հաշվում նշված պայմաններով. 

բ. աշխատանքի կամ ծառայության բովանդակությունն այնպիսին է, որ 

աշխատանքի կամ ծառայության արդյունքի հետ հանձնումը հնարավոր չէ: 

Դուրս գրված այն հարկային հաշվի մասով, որի դուրսգրման օրը 

ներառող հարկային տարվանից անցել է երեք հարկային տարի, չի կարող 

դուրս գրվել ճշգրտող հարկային հաշիվ: 

Ճշգրտված գործարքը դրա կողմերի համար սույն օրենքով սահմանված 

իրավական հետևանքներ, այդ թվում՝ իրավունքներ և պարտականություններ, 

առաջացնում է միայն այն մասով, որը մնում է գործարքի ճշգրտման 

արդյունքում: 

Ճշգրտված գործարքի մասով նախկինում դուրս գրված հարկային հաշիվը 

շարունակում է համարվել վավեր փաստաթուղթ, սակայն ճշգրտված 

գործարքի մասով ապրանք մատակարարողը, աշխատանք կատարողը և 

(կամ) ծառայություն մատուցողը (բացառությամբ հանրային ծառայություններ 

մատուցող հարկ վճարողների) սույն հոդվածով սահմանված կարգով դուրս է 

գրում նաև ճշգրտող հարկային հաշիվ: Հանրային ծառայություններ մատուցող 

հարկ վճարողները գործարքի ճշգրտման արդյունքն արտացոլում են 

հանրային ծառայությունների ոլորտը կարգավորող լիազոր մարմնի ընդունած 

իրավական ակտերի համաձայն ճշգրտման կատարման օրը ներառող ամսվա 

ընթացքում իրականացված՝ ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի 



կատարման և (կամ) ծառայության մատուցման գործարքի համար դուրս 

գրվող համապատասխան հարկային հաշվում: 

Եթե ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման և (կամ) 

ծառայության մատուցման գործարքի ճշգրտման՝ սույն հոդվածի 

տասնվեցերորդ պարբերությամբ սահմանված հիմքերն առկա չեն, սակայն 

ապրանք մատակարարողը, աշխատանք կատարողը և (կամ) ծառայություն 

մատուցողը կատարել է գործարքի ճշգրտում (դուրս է գրել ճշգրտող հարկային 

հաշիվ), ապա գործարքի ճշգրտումը հաշվի չի առնվում: 

Հարկային հաշիվների դուրսգրման, անվավեր ճանաչման և չեղարկման 

կարգերը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:ե: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 19-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին կետում «կողմից» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ առևտրի 

հարկ վճարողների` «Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի պահանջների 

պահպանմամբ հարկային հաշիվների դուրսգրման դեպքում» բառերը. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն. 

«Եթե ԱԱՀ վճարողը միաժամանակ իրականացնում է սույն հոդվածի 2-րդ 

և 3-րդ կետերով սահմանված որևէ գործարք և այնպիսի գործարք, որի մասով 

պետք է դուրս գրվի հարկային հաշիվ, ապա կարող է հարկային հաշվում 

ներառել նաև սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված 

գործարքները:»: 

 

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 19.1-ին 

հոդվածով. 

 

«Հոդված 19.1. ԱԱՀ վճարողները էլեկտրոնային ստորագրությամբ 

վավերացնում են հաշվետու ժամանակաշրջանում ձեռք բերված 

ապրանքների, ընդունված աշխատանքների և ստացված ծառայությունների 

գծով մատակարարների, աշխատանք կատարողների և ծառայություն 

մատուցողների կողմից դուրս գրված հարկային հաշիվները: 

Սույն օրեքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված դեպքում սույն 

օրենքի 18-րդ հոդվածի վեցերորդ պարբերությամբ սահմանված կարգով 

հարկային հաշվի դուրսգրումը համարվում է տվյալ հարկային հաշվի՝ 

էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացում:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 20-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 20. Հարկային հաշվում կամ ճշգրտող հարկային հաշվում 

պարտադիր ներառվում են՝ 

1) հարկային հաշվի սերիան ու համարը. 

2) հարկային հաշվի դուրսգրման ամսաթիվը. 

3) ապրանքի մատակարարման ամսաթիվը, աշխատանքի կատարումն 

ավարտելու (այդ թվում՝ ըստ պայմանագրով նախատեսված փուլերի) 

ամսաթիվը և (կամ) ծառայության մատուցումն ավարտելու (այդ թվում՝ ըստ 

պայմանագրով նախատեսված փուլերի) ամսաթիվը. 

4) ԱԱՀ-ի դրույքաչափն ու գումարը՝ առանձին սյունակով կամ տողով. 



5) ակցիզային հարկի գումարը՝ առանձին սյունակով կամ տողով 

(ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների մատակարարման 

դեպքում). 

6) բնապահպանական վճարի գումարը՝ առանձին սյունակով կամ տողով 

(միայն «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ շրջակա միջավայրին 

վնաս պատճառող ապրանքներ ներմուծող-իրացնողների և արտադրող-

իրացնողների կողմից հարկային հաշիվների դուրսգրման դեպքում). 

7) գործարքի առարկա հանդիսացող ապրանքի անվանացանկն ու 

քանակը և (կամ) աշխատանքի, ծառայության տեսակն ու ծավալը. 

8) գործարքի առարկա հանդիսացող ապրանքի միավորի գինը, 

առևտրային զեղչը՝ առկայության դեպքում (այդ թվում՝ հրապարակային 

առևտրային զեղչը), ընդհանուր արժեքը և (կամ) աշխատանքի, ծառայության 

սակագինը, առևտրային զեղչը՝ առկայության դեպքում (այդ թվում՝ 

հրապարակային առևտրային զեղչը) ու ընդհանուր արժեքը. 

9) ապրանք մատակարարող, աշխատանք կատարող և (կամ) 

ծառայություն մատուցող՝ 

ա. հարկ վճարողի հաշվառման համարը, 

բ. կազմակերպության լրիվ անվանումը, գտնվելու և գործունեությունը 

փաստացի իրականացնելու վայրի հասցեները, իսկ ապրանքների 

մատակարարման դեպքում՝ առաքման վայրի հասցեն կամ առաքման կետի 

տվյալները, պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը, 

գ. ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրի հասցեն, 

անձնագրի (կամ անձը նույնականացնող այլ փաստաթղթի) սերիան և (կամ) 

համարը, իսկ անհատ ձեռնարկատեր լինելու դեպքում՝ նաև գործունեությունը 

փաստացի իրականացնելու վայրի հասցեն, «անհատ ձեռնարկատեր» կամ 

«ԱՁ» նշումը, առաքման վայրի հասցեն կամ առաքման կետի տվյալները, 

պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը. 

10) ապրանք ձեռք բերող, աշխատանք ընդունող և (կամ) ծառայություն 

ստացող՝ 

ա. հարկ վճարողի հաշվառման համարը, 

բ. կազմակերպության լրիվ անվանումը, գտնվելու և գործունեությունը 

փաստացի իրականացնելու վայրի հասցեները, իսկ ապրանքների 

մատակարարման դեպքում՝ ապրանքների նշանակման վայրի հասցեն, 

պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը, 

գ. ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրի հասցեն, 

անձնագրի (կամ անձը նույնականացնող այլ փաստաթղթի) սերիան և (կամ) 

համարը, իսկ անհատ ձեռնարկատեր լինելու դեպքում՝ նաև գործունեությունը 

փաստացի իրականացնելու վայրի հասցեն, «անհատ ձեռնարկատեր» կամ 

«ԱՁ» նշումը, ապրանքների նշանակման վայրի հասցեն (բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ ապրանքը գնորդին է հանձնվում առաքման վայրում), 

պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը: 

Սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի վեցերորդ պարբերությամբ սահմանված 

դեպքերում Արցախի Հանրապետության ռեզիդենտ կազմակերպության կամ 

Արցախի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կողմից դուրս 

գրվող հարկային հաշվում, իսկ սույն օրենքով սահմանված դեպքերում՝ նաև 

ճշգրտող հարկային հաշվում, որպես ապրանք մատակարարող, աշխատանք 



կատարող և (կամ) ծառայություն մատուցող հարկ վճարողի հաշվառման 

համար նշվում է Արցախի Հանրապետության ռեզիդենտ կազմակերպության 

կամ Արցախի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի հարկ 

վճարողի հաշվառման համարը:»: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 22-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունում 

«հարկային հաշիվները» բառերից հետո լրացնել «(այդ թվում` սահմանված 

ձևով հաստատված էլեկտրոնային հարկային հաշիվները)» բառերը: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 26-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-

րդ կետով. 

«6) եթե հարկային հաշվին վերաբերող գործարքը, սույն օրենքի 18-րդ 

հոդվածի համաձայն, ճանաչվել է անվավեր:»: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «բ» ենթակետում «կամ 

որոնց մասով սույն օրենքի 20-րդ հոդվածին համապատասխան 

տեղեկություններ չեն ներկայացվել» բառերը փոխարինել «, կամ որոնք մինչև 

տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ) 

էլեկտրոնային ստորագրությամբ չեն վավերացվել» բառերով: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 29-րդ հոդվածում` 

1) առաջին պարբերությունում «բյուջե» բառից հետո լրացնել «, եթե դուրս 

գրված հարկային հաշիվը սահմանված կարգով չեղյալ չի համարվել» բառերը.  

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն. 

«Սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետով սահմանված՝ ապրանքի 

մատակարարման, աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման 

անհատույց կամ իրական արժեքից էականորեն ցածր արժեքով հատուցմամբ 

գործարքների դեպքում անձինք պարտավոր են հարկային հաշվում 

առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարի և սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետով 

սահմանված կարգով հաշվարկվող՝ ԱԱՀ-ով հարկվող օբյեկտին 

համապատասխանող ԱԱՀ-ի գումարի դրական տարբերությունը սույն 

օրենքով սահմանված կարգով վճարել պետական բյուջե:»: 

 

Հոդված 10. Օրենքի 33-րդ հոդվածում` 

1) երրորդ պարբերությունից հանել «և (կամ) սույն օրենքի 20-րդ 

հոդվածով սահմանված տեղեկությունների ճշգրտումներ (ճշտված 

տեղեկություններ)ե և «և (կամ) տեղեկությունները» բառերը. 

2) չորրորդ պարբերությունից հանել «ԱԱՀ վճարող չհամարվելու 

ժամանակաշրջանում հարկային հաշվի վերաբերյալ նախկինում 

չներկայացված տեղեկությունները ներկայացնելու, » բառերը. 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններ. 

«Ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման և (կամ) 

ծառայության մատուցման գործարքի ճշգրտման դեպքում գործարքի կողմեր 

համարվող հարկ վճարողները (բացառությամբ հանրային ծառայություններ 

մատուցող հարկ վճարողների) պարտավոր են գործարքի ճշգրտման 

արդյունքները ԱԱՀ-ի մասով արտացոլել՝ 



1) համապատասխան ճշգրտող հարկային հաշվի դուրսգրման օրը 

ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար սույն օրենքի 32-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի 

հաշվարկներում, եթե գործարքի ճշգրտման արդյունքում նվազում են 

գործարքից առաջացած հարկային պարտավորության և հաշվանցման 

(պակասեցման) ենթակա հարկի գումարները. 

2) հիմնական գործարքի կատարման օրը ներառող հաշվետու 

ժամանակաշրջանների համար սույն օրենքի 32-րդ հոդվածով սահմանված 

կարգով հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի հաշվարկներում, եթե 

գործարքի ճշգրտման արդյունքում ավելանում են գործարքից առաջացած 

հարկային պարտավորության և հաշվանցման (պակասեցման) ենթակա 

հարկի գումարները: 

Հանրային ծառայություններ մատուցող հարկ վճարողները պարտավոր 

են գործարքի ճշգրտման արդյունքներն արտացոլել ճշգրտման կատարման 

օրը ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար սույն օրենքի 32-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի 

հաշվարկում:»: 

 

Հոդված 11. Օրենքի 42-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 42. Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

կարգի խախտմամբ հարկային հաշիվ կամ ճշգրտող հարկային հաշիվ դուրս 

գրելու դեպքում հարկային հաշիվ կամ ճշգրտող հարկային հաշիվ դուրս 

գրողը վճարում է տուգանք` հարկային հաշվի կամ ճշգրտող հարկային հաշվի 

լրիվ արժեքով հատուցման գումարի (ներառյալ` ԱԱՀ-ի գումարը) չափով, 

բայց ոչ պակաս մեկ միլիոն ՀՀ դրամից:»: 

 

Հոդված 12. Օրենքի 431-ին հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 431. Հաշվետու ժամանակաշրջանում ձեռք բերված 

ապրանքների, ընդունված աշխատանքների և ստացված ծառայությունների 

գծով մատակարարների կողմից դուրս գրված այն հարկային հաշիվներում 

(այդ թվում` հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո դուրս գրված, 

սակայն այդ հաշվետու ժամանակաշրջանին վերաբերող) առանձնացված 

ԱԱՀ-ի գումարները, որոնք մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 

ամսվա 20-ը (ներառյալ) էլեկտրոնային ստորագրությամբ չեն վավերացվել, 

տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ներկայացվող ԱԱՀ-ի 

հաշվարկով հաշվանցման ենթակա չեն և կարող են հաշվանցվել այդ 

հարկային հաշիվներն էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացնելու օրն 

ընդգրկող հետագա հաշվետու ժամանակաշրջանի (ժամանակաշրջանների) 

համար ներկայացվող ԱԱՀ-ի հաշվարկով (հաշվարկներով):»: 

 

 

 

 

 

 



Հոդված 13. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հուլիսի 1-ից: 

 

 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-60-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-207 օրենքի 13-րդ 

հոդվածի 2-րդ կետում «հարկային հաշիվ» բառերից առաջ լրացնել 

««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հուլիսի 1-իցֈ 

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-61-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2011 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-91-Ն օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) 4-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-

ին մաս. 

«3.1. Առևտրական գործունեություն իրականացնող արտոնագրային վճար 

վճարողը դադարում է համարվել այդպիսին, եթե հարկային տարվա 

ընթացքում թույլ է տվել ապրանքների մատակարարման կամ 

տեղափոխության գործարքների փաստաթղթավորման պահանջների 

խախտման երկրորդ դեպք: Սույն մասում նշված դեպքում արտոնագրային 

վճար վճարողը դադարում է համարվել այդպիսին մինչև խախտման օրը 

ներառող հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա ավարտը:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 7-րդ հոդվածում`  

1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին մաս. 

«2.1. Առևտրական գործունեություն իրականացնող արտոնագրային վճար 

վճարողները պարտավոր են, օրենքով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան, փաստաթղթավորել ապրանքներ ձեռք բերելու 

գործարքները, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախի 

Հանրապետության տարածք ապրանքների ներմուծման գործարքները: ». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին մաս. 

«6.1. Արտոնագրային վճար վճարողները «Հարկերի մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 284-րդ հոդվածով նախատեսված` 

առաքվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների գրանցման 

(հաշվառման) գրքեր չեն վարում: »:  

 
Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

2.1-ին մաս. 
 «2.1. Սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2.1-ին մասով սահմանված պայմանը 

խախտելու դեպքում արտոնագրային վճար վճարողները կրում են 

ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության գործարքների 

փաստաթղթավորման պահանջների խախտման համար օրենքով սահմանված 

պատասխանատվություն:»: 

 

Հոդված 4. Օրենքի N 1 հավելվածի 1-ին տողում «առևտրական տարածքը 

չգերազանցող խանութի, կրպակի, տաղավարի» բառերը փոխարինել 



«տարածքը չգերազանցող խանութի, կրպակի, տաղավարի (այդ թվում` 

ապրանքների պահպանումն ապահովող այլ տարածքի)ե բառերով: 

 

Հոդված 5. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հուլիսի 1-ից:  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-62-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետությունում ստուգումների 

կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2000 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-119 օրենքի (այսուհետ` 

Օրենք) 3-րդ հոդվածի` 

1) 2-րդ մասի` 

ա. երկրորդ պարբերությունում «, առանց համապատասխան լիցենզիայի 

(թույլտվության)», «հարկային մարմնի ղեկավարի տեղակալին կամ» բառերը 

հանել և լրացնել նոր նախադասություն. 

«Սույն պարբերությամբ սահմանված ստուգումների, ինչպես նաև 

վաճառվող արտադրանքի, ապրանքների գրանցման ստուգումների 

դեպքերում հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ հրամանի կամ 

հանձնարարագրի տրման լիազորությունը կարող է փոխանցվել հարկային 

մարմնի ղեկավարի տեղակալին: », 

բ. չորրորդ պարբերությունից հանել «, առանց համապատասխան 

լիցենզիայի» բառերը. 

2) 3-րդ մասում «ֆինանսների և էկոնոմիկայի» բառերը փոխարինել 

«էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների» բառերով և հանել 

«առաքվող, տրամադրվող, տեղափոխվող կամ» բառերը: 

 
Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի` 
1) առաջին պարբերությունից հանել «, բացի սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-

րդ մասում սահմանված և 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված 

հարկային հաշվանցումներ և (կամ) վերադարձ իրականացնելուց առաջ 

տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ կատարվող ստուգման դեպքերի, երբ 

վերստուգումները մեկից ավելի ստուգումներն են» բառերը. 

2) երկրորդ պարբերության «թ» կետի երկրորդ պարբերությունը հանել: 

 
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հուլիսի 1-ից: 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-63-Ն 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

Ընդունված է 2019 թվականի 

       հունիսի 14-ին 

 

«ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի հոկտեմբերի 20-ի ՀՕ-136 

օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետի երկրորդ պարբերությունից հանել 

«կամ Արցախի Հանրապետության տարածքում կատարված ձեռքբերումների 

մասով հարկային մարմիններին սահմանված կարգով և ժամկետներում 

ներկայացվել են տեղեկություններ (այդ թվում` հաշվարկային 

փաստաթղթերում նշված պայմաններից էականորեն տարբերվող 

պայմաններով կատարված գործարքի մասով) և այդ տեղեկությունների 

հավաստիությունը հարկային մարմինների կողմից օրենքով սահմանված 

կարգով հիմնավորվել է» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հուլիսի 1-իցֈ 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                     Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ. հունիսի 20 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-64-Ն 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

13 հունիսի 2019թ.                                                          N 459-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

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

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հուլիսի 31-ի N 378 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 1,56 հեկտար 

անտառը փոխադրել գյուղատնտեսական  նպատակային  նշանակության՝ 

արոտավայրի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 «Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                 Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

13 հունիսի 2019թ.                                                          N 460-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

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

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հուլիսի 31-ի N 372 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Հարավի գյուղական համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,0315 

հեկտար արոտը, պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային 

նպատակային նշանակության 0,5705 հեկտար անտառը և 0,5352 հեկտար 

թփուտը փոխադրել արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ 

արտադրական նպատակային նշանակության՝ ընդերքի օգտագործման 

հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

  

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                          Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
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ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 
 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

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

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի համայնքների 

վարչական սահմաններից դուրս, շրջանի վարչական սահմաններում գտնվող 

պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային նպատակային 

նշանակության 0,16 հեկտար անտառը` համաձայն հավելվածի, փոխադրել 

բնակավայրերի նպատակային  նշանակության`  հասարակական կառուցա-

պատման  հողերի:            

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 
 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                             Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
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ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

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

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.     
1. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քնարավանի  

գյուղական  համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական 

սեփականություն հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 

0,1228 հեկտար անտառը՝ համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության`  հասարակական կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

  

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                            Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
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ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

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

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.     
1. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտի 

գյուղական  համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական 

սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանա-

կության 3,3887 հեկտար այլ հողատեսքերը` համաձայն հավելվածի, փոխա-

դրել էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների 

նպատակային նշանակության` էներգետիկայի  օբյեկտների հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                           Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
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ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

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

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.     
1. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշենի 

գյուղական  համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական 

սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանա-

կության 0,3925 հեկտար այլ հողատեսքերը` համաձայն հավելվածի, փոխա-

դրել էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների 

նպատակային նշանակության`  էներգետիկայի  օբյեկտների հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 «Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                            Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
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ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Համաձայն Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 150-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի պահանջներին համապա-

տասխան` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է . 
1.Արցախի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների հերթական ընտրությունների օր նշանակել 2019 թվականի 

սեպտեմբերի 8-ը: 

2.Հաստատել Արցախի Հանրապետության համայնքների ցանկը, 

որոնցում կանցկացվեն ընտրություններ` համաձայն հավելվածի: 

3.Արցախի Հանրապետության  պետական կառավարման մարմինների, 

նրանց տարածքային մարմինների, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի և 

շրջանների վարչակազմերի ղեկավարներին` անհրաժեշտ աջակցություն և 

օգնություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կենտրոնական, տարածքային և տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովներին` տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

հերթական ընտրություններն օրենքով սահմանված կարգով և 

կազմակերպված անցկացնելու համար: 

4.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ              Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի հունիսի 19-ի N 468-Ն որոշման 

 

 

Ց Ա Ն Կ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑՈՒՄ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 8-ԻՆ ԿԱՆՑԿԱՑՎԵՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Համայնքը 
Ընտրվող մարմինը 

Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

1 Ստեփանակերտ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

Ասկերանի շրջան 

1 Ասկերան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

2 Ակնաղբյուր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

3 Այգեստան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

4 Աստղաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

5 Ավետարանոց Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

6 Արմենակավան  Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

7 Բերքաձոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

8 Դահրավ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

9 Դաշուշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

10 Իվանյան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

11 Լուսաձոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

12 Խանցք Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

13 Խաչեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

14 Խաչմաչ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

15 Խնածախ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

16 Խնապատ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

17 Խնձրիստան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

18 Խրամորթ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

19 Ծաղկաշատ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

20 Կարմիր գյուղ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

21 Հարավ   Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

22 Հիլիս Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

23 Հովսեփավան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

24 Մադաթաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

25 Մխիթարիշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

26 Մոշխմհատ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

27 Նախիջևանիկ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

28 Ներքին Սզնեք Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

29 Նորագյուղ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

30 Շոշ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

31 Պատարա Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

32 Ջրաղացներ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

33 Ռև Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

34 Սառնաղբյուր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

35 Սարդարաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

36 Սարուշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

37 Սղնախ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

38 Վարդաձոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

39 Վերին Սզնեք  Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 



40 Ուղտասար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

41 Փառուխ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

42 Քռասնի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

Հադրութի շրջան  

1 Հադրութ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

2 Ազոխ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

3 Ակնաղբյուր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

4 Այգեստան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

5 Առաջամուղ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

6 Առաքել Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

7 Արևշատ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

8 Բանաձոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

9 Դրախտիկ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

10 Թաղասեռ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

11 Թաղուտ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

12 Խանձաձոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

13 Խծաբերդ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

14 Ծակուռի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

15 Ծամձոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

16 Կարմրակուճ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

17 Հարթաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

18 Հակակու Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

19 Հին Թաղեր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

20 Մարիամաձոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

21 Մեծ Թաղեր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

22 Մոխրենես Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

23 Նորաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

24 Պլեթանց Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

25 Ջրակուս Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

26 Վարդաշատ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

27 Տող Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

28 Տումի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

29 Ուխտաձոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

30 Քյուրաթաղ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

Մարտակերտի շրջան  

1 Մարտակերտ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

2 Աղաբեկալանջ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

3 Առաջաձոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

4 Գառնաքար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

5 Գետավան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

6 Դրմբոն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

7 Զագլիկ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

8 Զարդախաչ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

9 Թալիշ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

10 Թբլղու Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

11 Խնկավան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

12 Ծաղկաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

13 Ծմակահող Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

14 Կիչան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

15 Կոճողոտ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

16 Կուսապատ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

17 Հաթերք Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

18 Հարությունագոմեր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

19 Հովտաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 



20 Ճանկաթաղ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

21 Մաղավուզ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

22 Մատաղիս Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

23 Մեծ շեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

24 Մեհմանա Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

25 Մոխրաթաղ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

26 Ներքին Հոռաթաղ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

27 Նոր Այգեստան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

28 Նոր Կարմիրավան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

29 Նոր  Հայկաջուր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

30 Նոր Ղազանչի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

31 Նոր Մարաղա Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

32 Նոր Սեյսուլան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

33 Շահմասուր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

34 Չափար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

35 Չլդրան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

36 Պողոսագոմեր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

37 Վաղուհաս Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

38 Վանք Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

39 Վարդաձոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

40 Վարնկաթաղ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

41 Վերին Հոռաթաղ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

42 Տոնաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

43 Քոլատակ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

Մարտունու շրջան  

1 Մարտունի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

2 Ճարտար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

3 Աշան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

4 Ավդուռ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

5 Բերդաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

6 Գիշի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

7 Եմիշճան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

8 Զարդանաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

9 Թաղավարդ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

10 Խերխան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

11 Խնուշինակ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

12 Ծովատեղ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

13 Կաղարծի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

14 Կավահան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

15 Կարմիր Շուկա Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

16 Կոլխոզաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

17 Հաղորտի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

18 Հացի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

19 Հերհեր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

20 Մաճկալաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

21 Մյուրիշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

22 Մսմնա Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

23 Մուշկապատ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

24 Ննգի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

25 Նորշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

26 Շեխեր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

27 Պառավաթումբ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

28 Ջիվանի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

29 Սարգսաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

30 Սոս Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 



31 Սպիտակաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

32 Վազգենաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

33 Վարանդա Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

34 Քարահունջ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

35 Քերթ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

Շահումյանի շրջան  

1 Քարվաճառ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

2 Ակնաբերդ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

3 Դադիվանք Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

4 Եղեգնուտ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

5 Զուար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

6 Ծար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

7 Հավսաթաղ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

8 Նոր Բրաջուր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

9 Նոր Գետաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

10 Նոր Էրքեջ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

11 Նոր Խարխափուտ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

12 Նոր Կարաչինար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

13 Նոր Մանաշիդ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

14 Նոր Վերինշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

15 Չարեքտար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

16 Քնարավան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

Շուշիի շրջան  

1 Շուշի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

2 Եղցահող Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

3 Լիսագոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

4 Հին շեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

5 Մեծ շեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

6 Քարին տակ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

7 Քիրսավան  Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

Քաշաթաղի շրջան  

1 Բերձոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

2 Կովսական Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

3 Միջնավան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

4 Որոտան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

5 Ալաշկերտ  Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

6 Աղաձոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

7 Աղանուս Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

8 Աղավնատուն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

9 Աղավնո Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

10 Այգեհովիտ  Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

11 Այգեկ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

12 Արախիշ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

13 Արծվաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

14 Արտաշավի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

15 Գանձա Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

16 Գետամեջ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

17 Գետափ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

18 Գողթանիկ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

19 Դրախտաձոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

20 Լեռնահովիտ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

21 Երիցվանք  Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

22 Իշխանաձոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

23 Ծաղկաբերդ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

24 Ծիծեռնավանք Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

25 Ծոբաձոր Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 



26 Կերեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

27 Կումայրի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

28 Հակ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

29 Հակարի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

30 Հայկազյան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

31 Հոչանց Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

32 Ձորափ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

33 Ղազարապատ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

34 Մամարք Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

35 Մարտունաշեն Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

36 Միրիկ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

37 Մշենի Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

38 Մոշաթաղ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

39 Մուշ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

40 Նորաշենիկ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

41 Շալուա  Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

42 Սարատակ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

43 Սոնասար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

44 Ներքին  Սուս Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

45 Վակունիս Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

46 Վաղազին Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

47 Վան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

48 Վարդաբաց Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

49 Վուրգավան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

50 Տիգրանավան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

51 Ուռեկան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

52 Փակահան Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

53 Քաշունիք Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

54 Քարեգահ Համայնքի ղեկավար Համայնքի ավագանի 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

19 հունիսի 2019թ.                                                          N 469-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

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

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.     
1. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշենի 

գյուղական  համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական 

սեփականություն հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 

0,61178 հեկտար թփուտը՝ համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության`  հասարակական կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
   

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                            Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
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ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ» ՀԻՄՆԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Հիմնադրամների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան-

րապետության օրենքի 9-րդ, 10-րդ և 13-րդ հոդվածները, «Իրավական ակտերի 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի  25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով`  Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հիմնադրման ձևով ստեղծել կուտակային կենսաթոշակների 

կառավարման հիմնադրամ (այսուհետ` Հիմնադրամ): 

2. Հաստատել Հիմնադրամի կանոնադրությունը` համաձայն N 1 

հավելվածի: 

3. Հաստատել Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը` 

համաձայն N 2 հավելվածի: 

4. Սահմանել, որ հիմնադրի` Արցախի Հանրապետության անունից 

Հիմնադրամում հանդես եկող պետական կառավարման մարմինն Արցախի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունն է: 

5. Հիմնադրամի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակել Մհեր Ալեքսեյի 

Մխիթարյանին (անձնագիր` AM 0682419, տրված 11.04.2012թ. 070-ի կողմից, 

հաշվառված ԱՀ ք. Շուշի, Նիկոլ Դումանի փողոց, շենք 2, բնակարան 5): 

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                 Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 



Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի հունիսի 20-ի N 474-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն  

«ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ» 

 

I. Ընդհանուր դրույթներ 
 

1.  «Կուտակային կենսաթոշակների կառավարման» հիմնադրամը (այսուհետև՝ 

Հիմնադրամ) կամավոր գույքային վճարների հիման վրա ստեղծված  և անդամություն 

չունեցող, ոչ առևտրային, շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, ոչ կառավարա-

կան կազմակերպություն է, որը հետապնդում է Արցախի Հանրապետությունում 

կուտակային կենսաթոշակների կառավարման և այլ հանրօգուտ նպատակներ: 

2. Հիմնադրամն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքով (այսուհետև՝ Օրենսգիրք),«Հիմնադրամների մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով (այսուհետև՝ Օրենք), այլ 

օրենքներով, իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ: 

3. Հիմնադրամի անվանումն է՝  

հայերեն՝  «Կուտակային կենսաթոշակների կառավարման» հիմնադրամ, 

ռուսերեն՝  Фонд  “ Управления накопительными пенсиями”, 

անգլերեն՝ “Accumulative Pensions Management’’ Fund: 

4.  Հիմնադրամի գործունեության ժամկետը չի սահմանափակվում: 

5. Հիմնադրամի գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20 փողոց N1, կառավարության շենք:                                                   
 

II. Հիմնադրամի հիմնադիրները 
 

6.  Հիմնադրամի միակ հիմնադիրն է՝  Արցախի Հանրապետությունը, որի 

անունից հանդես եկող պետական կառավարման մարմինն Արցախի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունն է: 

7. Հիմնադրամի  հիմնադիրը՝ 

1) որոշում է ընդունում Հիմնադրամի հիմնադրման մասին. 

2) հաստատում է Հիմնադրամի առաջին կանոնադրությունը. 

3) կազմավորում է Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի առաջին կազմը. 

4) նշանակում է Հիմնադրամի առաջին կառավարչին՝ տնօրենին. 

5) իրականացնում է Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ 

իրավասություններ: 

8. Հիմնադրամի միակ հիմնադրի կողմից սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իրավասությունները կատարելու անհնարինության դեպքում, դրանք իրականացվում 

են սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով և Հիմնադրամի Հոգաբարձուների 

խորհրդի որոշմամբ: 
 

III.  Հիմնադրամի նպատակները 
 

9.  Ռազմավարական խնդիրը. 

1) Արցախի Հանրապետությունում կուտակային կենսաթոշակների արդյունավետ 

կառավարմանը նպաստելը: 

10. Հիմնադրամի գործունեության հիմնական նպատակները և ուղղություններն 

են. 

1) Արցախի Հանրապետությունում կուտակային կենսաթոշակների արդյունավետ 

կառավարման նպատակով`  



ա. այլ տնտեսավարող սուբյեկտների հետ կնքել պայմանագրեր, 

բ. Արցախի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում և այլ 

պետություններում ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ (մասնաճյուղեր, 

ներկայացուցչություններ) և հիմնարկներ, 

գ. Արցախի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում և այլ 

պետություններում ստեղծել տնտեսական ընկերություններ կամ լինել 

նրանց մասնակից, 

դ. անարգել տարածել տեղեկություններ իր գործունեության մասին, 

ե. հիմնադրել մամուլի և զանգվածային լրատվության այլ միջոցներ: 

11. Հիմնադրամը  իրավասու է զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, 

որն անհրաժեշտ է Հիմնադրամի հռչակած նպատակներին հասնելու համար: 
 

IV. Հիմնադրամի իրավունակությունը 
 

12. Հիմնադրամը ստեղծված է համարվում օրենքով սահմանված կարգով 

պետական  գրանցման պահից: Հիմնադրամի իրավունակությունը ծագում է դրա 

պետական գրանցման պահից և դադարում լուծարման պետական գրանցման պահից: 

13. Հիմնադրամն իրավաբանական անձ է և ունի հիմնադիրների գույքից 

առանձնացված գույք, որը հաշվառվում է Հիմնադրամի ինքնուրույն հաշվեկշռում: Այն 

կարող է  հաշվարկային և այլ հաշիվներ բացել Արցախի Հանրապետության և 

օտարերկրյա  պետությունների բանկերում ՀՀ դրամով և (արտարժույթով): 

14. Հիմնադրամն ունի իր անվանմամբ կլոր կնիք: Վերջինս կարող է պարունակել 

նաև Հիմնադրամի անվանումն այլ լեզուներով: 

15. Հիմնադրամն ունի սեփական առանձնացված գույք, կարող է իր անունից 

մասնակցել գույքային շրջանառությունում, ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ և դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

16. Արցախի Հանրապետությունը պատասխանատվություն չի կրում 

Հիմնադրամի պարտավորությունների համար: Հիմնադրամը պատասխանատվություն 

չի կրում Արցախի Հանրապետության պարտավորությունների համար: 

17. Հիմնադրամն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է իրեն 

պատկանող  ամբողջ գույքով: 

18. Հիմնադիրների՝ Հիմնադրամին հանձնած գույքը, ինչպես նաև Հիմնադրամի 

գործունեության արդյունքում ձեռք բերված գույքը և ստացված եկամուտը Հիմնադրամի 

սեփականությունն է: Հիմնադրամն իրավունք ունի տիրապետել, օգտագործել և տնօրի-

նել իրեն պատկանող գույքը՝ սույն կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներով: 

19. Հիմնադրամը պարտավոր է յուրաքանչյուր տարի Օրենքի 39-րդ հոդվածում 

սահմանված կարգով հրապարակել՝ 

1)  հաշվետվություն իր գործունեության մասին. 

2) ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ աուդիտն իրականացնող 

անձի  (աուդիտորի) եզրակացությունը, եթե Հիմնադրամի ակտիվների արժեքը 

գերազանցում է Օրենքով սահմանված չափը: 

20.  Հիմնադրամը կարող է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնել 

միայն այն դեպքերում, երբ  դա ծառայում է Հիմնադրամի կանոնադրական 

նպատակների իրականացմանը, որոնց համար Հիմնադրամը ստեղծվել է և 

համապատասխանում է այդ նպատակներին: Հիմնադրամը ձեռնարկատիրական 

գործունեություն կարող  է իրականացնել անձամբ կամ այդ նպատակով ստեղծել 

տնտեսական ընկերություններ կամ լինել դրանց մասնակից: 

21. Հիմնադրամի սեփականությունը չի կարող օգտագործվել ի շահ իր 

հիմնադիրների, Հիմնադիրների մարմինների անդամների, ինչպես նաև Հիմնադրամի 

աշխատողների, բացառությամբ աշխատողների աշխատավարձի և Հիմնադրամի 

մարմինների անդամների պարտականությունների կատարմամբ պայմանավորված՝ 

փոխհատուցման ենթակա ծախսերի: 



22. Հիմնադրամն իրավունք ունի՝ 

1) անարգել տարածել տեղեկություններ իր գործունեության մասին. 

2) հիմնադրել մամուլի և զանգվածային լրատվության այլ միջոցներ. 

3) ստեղծել ներկայացուցչություններ, մասնաճյուղեր և հիմնարկներ. 

4) իրականացնել օրենքով չարգելված այլ գործունեություն: 

23. Հիմնադրամն իր գործունեությունն իրականացնում է ժողովրդավարության, 

մարդասիրության, կամավորության և հրապարակայնության սկզբունքների հիման 

վրա: 

24. Հիմնադրամը քաղաքացիական իրավունքները ձեռք է բերում ու 

իրականացնում իր կամքով և ի շահ իրեն: 

25. Հիմնադրամն ազատ է պայմանագրի հիման վրա սահմանելու իր 

իրավունքները և պարտականությունները, որոշելու պայմանագրի՝ Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող ցանկացած պայման: 

26. Հիմնադրամն ունի օրենքով չարգելված բոլոր եղանակներով իր 

քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության իրավունք: 

27. Հիմնադրամն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով իրականացնել 

հետևյալ ձեռնարկատիրական գործունեությունները` 

1)  Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

իրականացում. 

2) Տվյալների փոխանցման ծառայությունների մատուցում. 

3)  Զբոսավայրի գործունեություն. 

4) Ուղեկցորդի գործունեություն. 

5) Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների վերաբերյալ օրենքով 

նախատեսված փորձաքնությունների իրականացում. 

6) Անշարժ գույքի գնահատում. 

7) Ռիելթորական գործունեություն. 

8) Աուդիտորական ծառայությունների իրականացում. 

9)  Հրատարակչական գործ. 

10) Տվյալների բազայի ստեղծման գործունեություն. 

11) Շուկայի իրավիճակի և հասարակական կարծիքի բացահայտման 

հետազոտություններ. 

12) Նպատակային դասընթացների կազմակերպում. 

13)  Տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ. 

14) Խորհրդատվություններ` առևտրային գործունեության և կառավարման 

հարցերով. 

15) Գովազդ: 
 

V. Հիմնադրամի հնարավոր շահառուների խմբերը 
 

28. Հիմնադրամի հնարավոր շահառուներ են համարվում ֆիզիկական և 

իրավաբանական այն անձինք, որոնց օգտին, սույն կանոնադրությանը 

համապատասխան, կարող են կատարվել որոշակի վճարումներ, մատուցվել 

ծառայություններ կամ նրանց փոխանցվել Հիմնադրամի գույքի որոշ մասը: 
 

VI. Հիմնադրամի գույքը 
 

29. Հիմնադրամը որպես սեփականություն ունի առանձնացված գույք և իր 

պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով: Հիմնադրամի 

սեփականության իրավունքի օբյեկտներն են՝ 

1) գույքը՝ ներառյալ դրամական միջոցները, արժեթղթերը և գույքային 

իրավունքները, 

2) աշխատանքները և ծառայությունները, 

3) տեղեկատվությունը, 



4) մտավոր գործունեության արդյունքները՝ ներառյալ դրանց նկատմամբ 

բացառիկ իրավունքները (մտավոր սեփականություն), 

5) ոչ նյութական բարիքները, 

6) գույքային իրավունքները, այդ թվում՝ գրավի իրավունքը, գույքի օգտագործման 

իրավունքը, սերվիտուտները: 

30. Հիմնադրամի սեփականության ներքո կարող է գտնվել ցանկացած գույք, 

բացառությամբ գույքի առանձին տեսակների, որոնք օրենքին համապատասխան չեն 

կարող պատկանել իրավաբանական անձանց: Հիմնադրամի սեփականության ներքո  

գտնվող գույքի քանակն ու արժեքը չեն  սահմանափակվում, բացառությամբ օրենքով 

նախատեսված դեպքերի: 

31. Հիմնադրամի գույքի արժեքն արտացոլվում է Հիմնադրամի ինքնուրույն 

հաշվեկշռում: 

32. Հիմնադրամի գույքի ձևավորման աղբյուրներն են՝ 

1) Հիմնադրամի հիմնադիրների կանոնավոր և (կամ) միանվագ գույքային 

վճարները, 

2) այլ անձանց նվիրատվությունները և նվիրաբերությունները, 

3) արժեթղթերից, ինչպես նաև ավանդներից ստացված շահույթը (տոկոսները), 

4) գործունեության արդյունքում ստացված եկամուտը, 

5) դրամաշնորհները, 

6) Հիմնադրամի  և իր ստեղծած կամ իր մասնակցությամբ տնտեսական  

ընկերությունների ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված միջոցները, 

7) հանգանակությունները՝ միջոցներ, որոնք ստացվում են դրանց կուտակմանն 

ուղղված գործունեությունից (մշակութային և այլ միջոցառումների միջոցով գումարների 

հայթայթում), 

8)  Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցները: 

33. Հիմնադրամն Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով իր 

հայեցողությամբ տիրապետում, տնօրինում և օգտագործում է սեփականության 

իրավունքով իրեն պատկանող գույքը, այդ թվում՝ կարող է իր գույքը որպես 

սեփականություն օտարել այլ անձանց, նրանց փոխանցել այդ գույքի տիրապետման, 

տնօրինման և օգտագործման իրավունքները, գույքը գրավ դնել կամ տնօրինել այդ 

եղանակով: 

34. Արցախի Հանրապետության տարածքում Հիմնադրամի սեփականությունը 

գտնվում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ներքո: 

35. Հիմնադրամի սեփականությունը կարող է բռնագանձվել միայն դատական 

կարգով՝ Օրենքով նախատեսված  դեպքերում: 
 

VII. Հիմնադրամի ղեկավար մարմինները 
 

36. Հիմնադրամն իր գործունեությունն իրականացնում է իր մարմինների միջոցով: 

37. Հիմնադրամի մարմիններն են՝ 

1)  Հոգաբարձուների խորհուրդը, 

2) կառավարիչը (տնօրենը): 

38. Հիմնադրամի հիմնադիրը` 

1) նշանակում և փոփոխում է` Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի 

նախագահին և անդամներին. 

2) նոր խմբագրությամբ հաստատում է Հիմնադրամի կանոնադրությունը,  

կատարում  կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ. 

3) ընդունում է Հիմնադրամի վերակազմակերպման մասին որոշում: 

39. Հիմնադրամի կառավարման բարձրագույն և գործունեության նկատմամբ 

վերահսկողություն իրականացնող մարմինը Հիմնադրամի Հոգաբարձուների 

խորհուրդն է: 

40. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհուրդը կազմված է  3 անդամից: 

41. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհուրդը՝ 



1) կարող է ցանկացած տեղեկություններ ու հաշվետվություն պահանջել 

Հիմնադրամի տնօրենից և այլ աշխատողներից. 

2) իրավունք ունի քննելու և լուծելու Հիմնադրամի գործունեությանն առնչվող 

ցանկացած հարց, բացառությամբ Հիմնադրամի հիմնադիրների, տնօրենի 

իրավասությանը վերապահվածների: 

42. Հիմնադրամը պարտավոր է ամեն տարի գումարել Հիմնադրամի 

Հոգաբարձուների խորհրդի նիստ: 

43. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի տարեկան նիստերը գումարվում են 

յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա ավարտից երկու ամիս անց՝ ոչ ուշ, քան  

60 (վաթսուն) օրվա ընթացքում: 

44. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի հերթական և արտահերթ նիստերը 

հրավիրվում են խորհրդի նախագահի կողմից: Հոգաբարձուների խորհրդի նիստերը 

կարող են հրավիրվել նաև Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների 1/3 պահանջով՝ 

Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի կողմից՝ համապատասխան պահանջը 

ներկայացնելուց 30 օրվա ընթացքում: Եթե նշված ժամկետում Հոգաբարձուների 

խորհրդի նախագահը նիստ չի հրավիրում, ապա նիստ կարող են հրավիրել նման 

պահանջ ներկայացրած անձինք: 

45. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը նշանակվում է 

Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների թվից՝ Հիմնադրամի հիմնադրի 

որոշմամբ: 

46. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը՝ 

1) գումարում է խորհրդի նիստեր, 

2) նախագահում է խորհրդի նիստերին, 

3) կազմակերպում է Հոգաբարձուների խորհրդի աշխատանքները՝ համակարգե-

լով խորհրդի անդամների և Հիմնադրամի տնօրենի գործունեությունը, 

4) կազմակերպում է խորհրդի նիստերի արձանագրությունների վարումը, 

5) իրականացնում է Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ 

իրավասություններ: 

47. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նիստերում յուրաքանչյուր անդամ 

ունի մեկ ձայնի իրավունք: 

48. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհուրդն իրականացնում է Օրենքով իրեն 

վերապահված բացառիկ իրավասությունները: 

49. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նիստը կարող է հարցեր քննարկել և 

որոշումներ ընդունել, եթե դրան մասնակցում է խորհրդի անդամների կեսից ավելին: 

50. Հոգաբաձուների խորհրդի որոշումներն ընդունվում են Հոգաբարձուների 

խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ:  
 

VIII. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամները 
 

51. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ կարող են լինել 18 տարին 

լրացած գործունակ ֆիզիկական անձինք:  

52. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի անդամները չեն կարող լինել 

Հիմնադրամի այլ մարմնի անդամ, տնօրեն: 

53. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամն իրավունք ունի՝ 

1) առաջարկություն ներկայացնելու Հիմնադրամի միջոցների օգտագործման 

վերաբերյալ. 

2) հետևելու Հիմնադրամի գույքի պահպանմանը, ինչպես նաև գործունեության 

իրականացմանը, ծանոթանալու Հիմնադրամի փաստաթղթերին. 

3) Հիմնադրամի աշխատանքները բարելավելու նպատակով վերջինիս 

կառավարման մարմիններին ներկայացնելու առաջարկություններ. 

4) ստանալու սպառիչ տեղեկատվություն Հիմնադրամի գործունեության մասին. 

5) դուրս գալու խորհրդի անդամությունից: 

54. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի անդամը պարտավոր է՝ 



1) ներկա գտնվել Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նիստին և մասնակցել 

քվեարկությանը, նիստին մասնակցելու անհնարինության դեպքում նիստի գումարման 

օրվանից երկու օր առաջ այդ մասին գրավոր տեղեկացնել խորհրդի նախագահին՝ 

ներկայացնելով իր դիրքորոշումը. 

2) հոգալ Հիմնադրամի հեղինակության բարձրացման մասին. 

3) աջակցել Հիմնադրամի գույքի համալրմանը. 

4) չխախտել սույն կանոնադրության պահանջները: 

55. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի անդամի լիազորությունը  

դադարում է՝ 

1) Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահին տրված գրավոր 

դիմումի հիման վրա. 

2) նրա կողմից իր պարտականությունները պատշաճ չկատարելու դեպքում 

Հոգաբարձուների խորհրդի մնացած անդամների ձայների առնվազն 3/4-ով. 

3) լիազորությունների ժամկետի ավարտման դեպքում. 

4) եթե դադարել են Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների 

ընդհանուր թվի կեսի կամ կեսից ավելիի լիազորությունները. 

5) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչվելու 

դեպքում. 

6) նրան առաջադրած անձի որոշմամբ, եթե նրան առաջադրել է Արցախի 

Հանրապետությունը կամ համայնքը. 

7) նրա մահվան դեպքում. 

8) եթե նա նշանակվել է ի պաշտոնե` նրա զբաղեցրած պաշտոնին այլ անձ 

նշանակելու կամ նրա զբաղեցրած պաշտոնի վերացման դեպքում: 

56. Սույն կանոնադրության 55-րդ կետով սահմանված դեպքերում նոր 

անդամ(ներ)ի նշանակում է Հիմնադիրը: 

57. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի անդամի թափուր տեղ առաջանալու 

օրվանից ոչ  ուշ, քան 10 օրվա ընթացքում Հիմնադիրները պետք է պատշաճ ձևով 

տեղեկացված լինեն: 

58. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ընտրության սույն 

կանոնադրությամբ չնախատեսված իրավահարաբերությունները կարգավորվում են 

Օրենքի  23-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 

59. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամները խորհրդի աշխատանքներին 

մասնակցելու համար չեն վարձատրվում: 

60. Հոգաբարձուների խորհրդի աշխատանքներին խորհրդակցական ձայնի 

իրավունքով կարող են մասնակցել Հոգաբարձուների խորհրդի պատվավոր 

նախագահը, պատվավոր համանախագահները և պատվավոր անդամները: 

Հիմնադրամի գործունեությանը նշանակալի նպաստ բերած հեղինակավոր և անվանի 

անձանց Հոգաբարձուների խորհրդի պատվավոր նախագահի, պատվավոր 

համանախագահի և պատվավոր անդամի կոչումներ շնորհում է Հոգաբարձուների 

խորհուրդը՝ սույն կանոնադրության 50-րդ կետով սահմանված կարգով:  
 

IX. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի օրակարգը 
 

61. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ իրավունք 

ունի Հիմնադրամի  Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի օրակարգի վերաբերյալ 

ներկայացնել ցանկացած թվով առաջարկներ նիստի գումարումից առաջ  30 /երեսուն/ 

օրվա ընթացքում:  

62. Օրակարգի  վերաբերյալ առաջարկները ներկայացնում են գրավոր՝ նշելով 

անդամի անունը, ազգանունը և առաջարկի հիմնավորումը: 

63. Հիմնադրամի տնօրենը կազմում և Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի 

բոլոր անդամներին է տրամադրում տարեկան, ինչպես նաև արտահերթ նիստի 

օրակարգը և օրակարգին առնչվող փաստաթղթերը (դրանց պատճենները): 
 



X. Հիմնադրամի  տնօրենը 
 

64. Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն  իրականացնում է 

հիմնադրամի տնօրենը (միանձնյա), որին, հիմնադիրների ներկայացմամբ, ընտրում և 

պաշտոնից ազատում է Հոգաբարձուների խորհուրդը (բացառությամբ սույն 

կանոնադրության 8-րդ  կետով սահմանված դեպքի): 

65. Տնօրենի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են 

Օրենսգրքով, Օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և նրա հետ կնքված պայմանագրով: 

Հիմնադրամի անունից պայմանագիրը ստորագրում է Հոգաբարձուների խորհրդի 

նախագահը կամ Հոգաբարձուների խորհրդի լիազորած այլ անձ: 

66. Հիմնադրամի տնօրենը՝ 

1) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Հիմնադրամի անունից. 

2) տնօրինում է Հիմնադրամի գույքը՝ ներառյալ ֆինանսական միջոցները. 

3) Հիմնադրամի անունից կնքում և կատարում է գործարքներ. 

4) տալիս է լիազորագրեր. 

5) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, 

տալիս կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց 

կատարումը. 

6) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում 

Հիմնադրամի աշխատակիցներին. 

7) աշխատակիցների  նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական 

պատասխանատվության միջոցներ. 

8) բանկերում բացում է Հիմնադրամի հաշվարկային (ներառյալ՝ արտարժութային) 

և այլ հաշիվներ. 

9) Հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Հիմնադրամի 

աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների, 

հիմնարկների ու Հիմնադրամի կողմից միանձնյա հիմնադրվող տնտեսական 

ընկերությունների կանոնադրությունները, Հիմնադրամի վարչակազմակերպչական 

կառուցվածքը, հաստիքացուցակը. 

10) կազմակերպում է Հոգաբարձուների խորհրդի որոշումների կատարումը: 

67. Հիմնադրամի տնօրենը  այլ կազմակերպություններում կարող է  վճարովի 

պաշտոններ զբաղեցնել միայն Հոգաբարձուների խորհրդի համաձայնությամբ: 

68. Հոգաբարձուների խորհուրդն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ լուծարել 

տնօրենի  հետ կնքված պայմանագիրը՝ օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և տվյալ 

պայմանագրով սահմանված կարգով. 

69. Անձը, որն օրենքի կամ սույն կանոնադրության ուժով հանդես է գալիս 

Հիմնադրամի անունից, պետք  է գործի բարեխղճորեն և ողջամիտ՝ ի շահ Հիմնադրամի: 

Նա պարտավոր է հատուցել իր կողմից Հիմնադրամին պատճառված վնասները, եթե 

օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 
 

XI. Հիմնադրամի կանոնադրությունը փոփոխելը և լրացնելը 
 

70. Հիմնադրամի կանոնադրությունում փոփոխությունները և լրացումները 

կատարվում են հիմնադրի որոշմամբ՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

71. Եթե Հիմնադրամի կանոնադրությունն անփոփոխ պահելը հանգեցնում է 

այնպիսի հետևանքների, որոնք հնարավոր չէր կանխատեսել Հիմնադրամը ստեղծելիս, 

իսկ հիմնադիրը չի փոփոխում Հիմնադրամի կանոնադրությունը, ապա Հիմնադրամի 

կանոնադրությունում փոփոխությունները կատարում է դատարանը Հիմնադրամի 

մարմինների դիմումի հիման վրա: 
 

 

 

 



XII. Հիմնադրամի մասնաճյուղերը, ներկայացուցչությունները 

և հիմնարկները 
 

72. Հիմնադրամն իրավունք ունի Օրենսգրքի, Օրենքի, այլ օրենքների ու 

իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան՝ ստեղծել մասնաճյուղեր, 

ներկայացուցչություններ և հիմնարկներ: 

73. Հիմնադրամի կողմից օտարերկրյա պետություններում մասնաճյուղերի, 

ներկայացուցչությունների և հիմնարկների ստեղծումն իրականացվում է 

մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների գտնվելու վայրի՝ երկրի 

օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան, եթե այլ բան 

նախատեսված չէ Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

74. Ներկայացուցչությունը Հիմնադրամի գտնվելու վայրից դուրս տեղակայված 

նրա առանձնացված ստորաբաժանումն է, որը ներկայացնում է Հիմնադրամի շահերը և 

իրականացնում դրանց պաշտպանությունը: 

75. Մասնաճյուղը Հիմնադրամի գտվելու  վայրից դուրս  տեղակայված նրա  

առանձնացված  ստորաբաժանումն է, որն իրականացնում է նրա բոլոր գործառույթ-

ները կամ  դրանց մի մասը՝ ներառյալ ներկայացուցչության գործառույթները: 

76. Հիմնարկը կառավարչական, սոցիալ-մշակութային, կրթական կամ ոչ 

առևտրային բնույթի այլ գործունեություն իրականացնելու համար Հիմնադրամի 

ստեղծած կազմակերպությունն է: 

77. Ներկայացուցչությունները, մասնաճյուղերն ու հիմնարկներն 

իրավաբանական անձինք չեն ու գործում են Հիմնադրամի հաստատած 

կանոնադրության հիման վրա: 

78. Ներկայացուցչությունների, մասնաճյուղերի ու հիմնարկների գույքը 

տրամադրվում է Հիմնադրամի կողմից: Ներկայացուցչությունների, մասնաճյուղերի ու 

հիմնարկների գույքի արժեքն արտացոլվում է ինչպես դրանց առանձին 

հաշվեկշիռներում, այնպես էլ Հիմնադրամի հաշվեկշռում և համարվում է Հիմնադրամի 

սեփականությունը: 

79. Ներկայացուցչությունների, մասնաճյուղերի ու հիմնարկների ղեկավարները 

նշանակվում են Հիմնադրամի տնօրենի կողմից ու գործում վերջինիս տված 

լիազորագրերի հիման վրա: 

80. Ներկայացուցչությունների, մասնաճյուղերի ու հիմնարկների գործունեության 

համար գույքային պատասխանատվություն է կրում Հիմնադրամը:  
 

XIII. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի 

արձանագրությունը 
 

81. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի արձանագրությունը 

կազմվում է Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի ավարտից հետո՝ ոչ ուշ, 

քան 5 (հինգ) օրվա ընթացքում՝ առնվազն 2 օրինակով, որը ստորագրում են տվյալ 

նիստին մասնակցող բոլոր անդամները: 

82. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի նախագահողը 

պատասխանատվություն է կրում արձանագրությունում առկա տեղեկությունների 

հավաստիության համար: 

83. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի արձանագրության մեջ 

նշվում են՝ 

1) նիստի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և վայրը, 

2) նիստին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց քանակը, 

3) նիստին մասնակցած անդամների քանակը, 

4) նիստին հրավիրվածների անունները, 

5) նիստի օրակարգը: 



84. Արձանագրությունը պետք է պարունակի նիստում կայացած ելույթների 

հիմնական դրույթները, քվեարկության դրված հարցերը, այդ հարցերի վերաբերյալ 

քվեարկության արդյունքները, նիստի ընդունած որոշումները: 

85. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նիստերը էլեկտրոնային փոստի կամ 

կապի այլ միջոցների կիրառմամբ անցկացնելու դեպքում, հեռակա կարգով ընդունված 

որոշմանը կցվում են քվեարկության դրված հարցերի վերաբերյալ խորհրդի 

անդամների դիրքորոշումը հավաստող գրավոր ապացույցներ, բացառությամբ 

հեռախոսակապի միջոցով ընդունված որոշումների: 
 

XIV. Շահագրգռությունը Հիմնադրամի գործարքներում 
 

86. Հիմնադրամի՝ այլ կազմակերպությունների կամ քաղաքացիների հետ 

գործարքներ կնքելու և դրանք կատարելու մեջ շահագրգիռ անձ են համարվում, 

Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի անդամները, Հիմնադրամի տնօրենը (նրա 

տեղակալը), Հիմնադրամի այլ պաշտոնատար անձինք, եթե նշված անձինք՝ 

1) գործարքի կողմ կազմակերպությունների հետ գտնվում են աշխատանքային 

հարաբերությունների մեջ. 

2) հանդիսանում են այդ կազմակերպության մասնակից. 

3) այդ կազմակերպության պարտատերերն են. 

4) գործարքի կողմ քաղաքացիների հետ գտնվում են մերձավոր ազգակցական 

կապերի մեջ (փոխկապակցված անձինք), այսինքն՝ նրանց ծնողը, ամուսինը, զավակը, 

եղբայրը, քույրը, ամուսնու ծնողը, զավակը, եղբայրը և քույրը. 

5) հանդիսանում են այդ քաղաքացիների պարտատերը: 

87. Շահագրգիռ անձինք պարտավոր են պահպանել Հիմնադրամի շահերը և 

չօգտագործել կամ թույլ տալ Հիմնադրամի հնարավորություններն օգտագործելու այլ 

նպատակների համար, բացի Հիմնադրամի կանոնադրությամբ նախատեսված 

նպատակներից: 

88. Այն դեպքերում, երբ անձը շահագրգռություն ունի այն գործարքում, որում 

կողմ է կամ կողմ դառնալու մտադրություն ունի, ապա շահագրգիռ անձը պարտավոր է 

մինչև գործարքը  կնքելու մասին որոշում ընդունելը Հիմնադրամի Հոգաբարձուների 

խորհրդին տեղյակ պահել իր շահագրգռության մասին: 

89. Տվյալ գործարքին պարտադիր կերպով պետք է հավանություն տան 

Հիմնադրամի հիմնադիրները կամ վեջիններիս առաջարկով Հոգաբարձուների 

խորհուրդը՝ խորհրդի բոլոր անդամների ձայների երկու երրորդով: Ընդ որում՝ 

գործարքում շահագրգռություն ունեցող խորհրդի անդամը քվեարկությանը չի 

մասնակցում:  

90. Նշված պայմանների խախտումով կնքված գործարքը կարող է դատարանով 

անվավեր ճանաչվել շահագրգիռ անձանց (Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի 

մեկ կամ մի քանի անդամների) դիմումի համաձայն: 

91. Շահագրգիռ անձը պատասխանատվություն է կրում Հիմնադրամի առջև՝ 

Հիմնադրամին պատճառած վնասների չափով: Եթե վնասը պատճառվել է մի քանի 

անձանց կողմից, ապա Հիմնադրամի առջև կրում են համապարտ 

պատասխանատվություն: 
 

XV. Հիմնադրամի գործունեության վերահսկողությունը 
 

92. Հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկողությունն 

իրականացնում է աուդիտն իրականացնող անձը (աուդիտորը), որն ընտրվում է 

Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հիմնադիրների ներկայացմամբ: 

93. Հիմնադրամի աուդիտն իրականացնող անձը (աուդիտորը) իրավունք ունի 

կատարել Հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումներ և 

ծանոթանալ Հիմնադրամի գործունեության բոլոր փաստաթղթերին: 



94. Հիմնադրամի աուդիտն իրականացնող անձի (աուդիտորի) պահանջով 

Հիմնադրամի տնօրենը պարտավոր է տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն, 

տալ պարզաբանումներ: 

95. Հիմնադրամի աուդիտն իրականացնող անձը (աուդիտորը), ստուգում է 

Հիմնադրամի տարեկան հաշվետվությունները և հաշվապահական հաշվեկշիռը, 

դրանց վերաբերյալ տալիս է եզրակացություն: 

96. Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհուրդը հաստատում է Հիմնադրամի 

տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, հաշվապահական հաշվեկշիռը՝ 

Հիմնադրամի աուդիտն իրականացնող անձի (աուդիտորի) եզրակացության 

առկայությամբ, եթե Հիմնադրամի ակտիվների արժեքը գերազանցում է 10 միլիոն 

դրամը կամ Օրենքով սահմանված չափը: 

97. Հիմնադրամի աուդիտն իրականացնող անձը (աուդիտորը) պարտավոր է 

առաջարկել գումարելու Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի արտահերթ նիստ, 

եթե՝ 

1) վտանգ է սպառնում Հիմնադրամի շահերին. 

2) հայտնաբերել են Հիմնադրամի պաշտոնատար անձանց կողմից կատարված 

չարաշահումներ: 

98. Հիմնադրամի հիմնադրի պահանջով, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է 

ներգրավվել անկախ աուդիտոր՝ Հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեու-

թյունը վերստուգելու նպատակով: 

99. Հիմնադրամի աուդիտորի ծախսերի հատուցման կարգը, ինչպես նաև նրա 

վարձատրության չափը սահմանում է Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհուրդը: 

100. Հիմնադրամի կողմից Օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ 

վերահսկողությունը, համաձայն Օրենքի 38-րդ հոդվածի, իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը, իսկ օրենքով 

նախատեսված դեպքերում՝ նաև այլ, իրավասու պետական մարմինները՝ իրենց 

իրավասությունների և ստուգումների ու ուսումնասիրությունների՝ օրենքով 

նախատեսված ընթացակարգերին համապատասխան: 
 

XVI. Հաշվապահական հաշվառումը և ֆինանսական  

հաշվետվությունը 
 

101. Հիմնադրամը Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և ներկայացնում ֆինանսական ու 

վիճակագրական հաշվետվություններ: 

102. Հիմնադրամի տնօրենը պատասխանատվություն է կրում Հիմնադրամի 

հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման, դրա վիճակի և հավաստիության, 

տարեկան հաշվետվության, ֆինանսական և վիճակագրական  հաշվետվությունները 

պետական մարմիններին ժամանակին ներկայացնելու, ինչպես նաև Հիմնադրամի 

Հոգաբարձուների խորհրդին ու այլ անձանց տրամադրվող տեղեկությունների 

հավաստիության համար՝ օրենքին,  իրավական  այլ ակտերին և սույն 

կանոնադրությանը համապատասխան: 

103. Հիմնադրամի վարչակառավարական ծախսերի հաշվառումը պետք է 

կատարվի Հիմնադրամի այլ ծախսերից առանձնացված կարգով: 
 

XVII. Աշխատանքային  հարաբերությունները 
 

104. Հիմնադրամի աշխատակիցների և Հիմնադրամի միջև աշխատանքային 

հարաբերությունները կարգավորվում են  աշխատանքային և քաղաքացիական 

օրենսդրության նորմերով և կարող են ձևակերպվել ինչպես աշխատանքային, այնպես 

էլ վճարովի ծառայությունների մատուցման քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի 

ձևով: 

105. Հիմնադրամն իրավունք ունի աշխատողներ ներգրավել համատեղության 

կարգով: 



106. Հիմնադրամի  տնօրենը ինքն է որոշում աշխատողների՝ աշխատանքի 

ընդունելու և աշխատանքից ազատելու կարգը, աշխատանքի վարձատրության ձևը և 

չափը, աշխատանքային օրվա ռեժիմը, հանգստյան օրեր և արձակուրդ տրամադրելու 

կարգը և համաձայնեցնում է Հոգաբարձուների խորհրդի հետ: 

107. Հիմնադրամի տնօրենը ապահովում է օրենքով երաշխավորված 

աշխատանքի վարձատրության նվազագույն չափը, աշխատանքային պայմանները և 

աշխատակիցների սոցիալական ապահովագրությունը: 
 

XVIII. Հիմնադրամի փաստաթղթերի պահպանումը 
 

108. Հիմնադրամը պարտավոր է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված ժամկետների ընթացքում պահպանել՝ 

1) Հիմնադրամի պետական գրանցման վկայականը, կանոնադրությունը, 

կանոնադրության մեջ կատարված փոփոխություններն ու լրացումները, նոր 

խմբագրությամբ կանոնադրությունը, հիմնադրման մասին հիմնադրի որոշումը. 

2) Հիմնադրամի հաշվեկշռում արտացոլված գույքի նկատմամբ Հիմնադրամի 

գույքային իրավունքները հավաստող փաստաթղթերը. 

3) Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի հաստատած ներքին փաստաթղթերը. 

4) Հիմնադրամի մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների 

կանոնադրությունները. 

5) Հիմնադրամի տարեկան հաշվետվությունները. 

6) Հիմնադրամի հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը. 

7) պետական մարմիններ ներկայացվող ֆինանսական և վիճակագրական 

հաշվետվությունները. 

8) Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նիստերի արձանագրությունները. 

9) կնքած պայմանագրերը. 

10) ֆինանսատնտեսական և այլ գործունեությանն առնչվող փաստաթղթերը. 

11) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ 

փաստաթղթեր: 

109. Վերը թվարկված բոլոր փաստաթղթերը պահվում են Հիմնադրամի 

գրասենյակում: 
 

XIX. Հիմնադրամի  վերակազմակերպումը և լուծարումը 
 

110. Հիմնադրամը կարող է վերակազմակերպվել միայն Հիմնադրամի միացման 

կամ միաձուլման ձևով: 

111. Հիմնադրամի վերակազմակերպումը կատարվում է Հիմնադրամի 

Հոգաբարձուների խորհրդի միաձայն որոշմամբ՝ Օրենսգրքով և Օրենքով սահմանված 

կարգով: 

112. Հիմնադրամի լուծարմամբ նրա գոյությունը  (գործունեությունը) դադարում է 

առանց դրա իրավունքներն ու պարտականությունները իրավահաջորդության կարգով 

այլ անձանց անցնելու: 

113. Հիմնադրամը լուծարելու մասին որոշում կարող է ընդունել միայն 

դատարանը՝ շահագրգիռ անձանց դիմումով: 

114. Հիմնադրամը կարող է լուծարվել, եթե՝ 

1) Հիմնադրամի գույքը բավարար չէ նրա գործունեության իրականացման համար 

և անհրաժեշտ գույք ստանալու հնարավորությունն իրական չէ. 

2) Հիմնադրամի կողմից իր կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներից 

շեղվելու դեպքում. 

3) հնարավոր չէ հասնել Հիմնադրամի նպատակներին և հնարավոր չէ կատարել 

այդ նպատակների անհրաժեշտ փոփոխություններ. 

4) Հիմնադրամի գործունեությունը վտանգում է պետական և հասարակական 

անվտանգությունը, հասարակական կարգը, հանրության առողջությունն ու բարքերը, 

այլոց իրավունքներն ու ազատությունները. 



5) Հիմնադրամը թույլ է տվել օրենքի բազմակի կամ կոպիտ խախտումներ կամ 

պարբերաբար իրականացրել է իր կանոնադրական նպատակներին հակասող 

գործունեություն. 

6) Հիմնադրամն ստեղծելիս հիմնադիրը թույլ է տվել օրենքի էական խախտումներ  

կամ կեղծիքներ: 

115. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ հիմքերով: 

116. Դատարանի կողմից Հիմնադրամի լուծարման մասին որոշում ընդունելուց 

հետո Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհուրդը նշանակում է լուծարման 

հանձնաժողով (լուծարող) և սահմանում է լուծարման կարգը և ժամկետները:  

117. Հիմնադրամի լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին տեղեկությունները, 

ներառյալ՝ լուծարման գործընթացի սկիզբը և ավարտը, լուծարման հանձնաժողովի 

կազմը, ենթակա են գրանցման իրավաբանական անձանց պետական 

գրանցամատյանում՝ լուծարման հանձնաժողովի դիմումի հիման վրա, օրենքով 

սահմանված կարգով: 

118. Լուծարման հանձնաժողովի նշանակման պահից նրան են անցնում 

Հիմնադրամի կառավարման լիազորությունները: 

119. Հիմնադրամի անունից դատարանում հանդես է գալիս լուծարման 

հանձնաժողովը: 

120. Լուծարման հանձնաժողովը իրավաբանական անձանց պետական 

գրանցման մասին տվյալներ հրապարակող մամուլում հայտարարություն է զետեղում 

Հիմնադրամի լուծարման և պարտատերերի պահանջների ներկայացման կարգի և 

ժամկետի մասին: Այդ ժամկետը չի կարող պակաս լինել երկու ամսից՝ սկսած 

լուծարման մասին հրապարակման պահից, որը համարվում է Հիմնադրամի 

լուծարման գործընթացի սկիզբ: 

121. Լուծարման հանձնաժողովն իրականացնում է գույքի վերագնահատումը, 

միջոցներ է ձեռնարկում պարտատերերի հայտնաբերման և դեբիտորական  

պարտքերի ստացման ուղղությամբ, ինչպես նաև տեղեկացնում է պարտատերերին 

Հիմնադրամի լուծարման մասին: 

122. Լուծարման ընթացքում Հիմնադրամն իրավունք ունի կնքել նոր գործարքներ 

և ստանձնել նոր պարտավորություններ՝ միայն իր պարտավորությունները 

կատարելու համար անհրաժեշտ ընթացիկ գործունեությունն ավարտելու 

անհրաժեշտության դեպքում: 

123. Պարտատերերի կողմից պահանջներ ներկայացնելու ժամկետը լրացնելուց 

հետո լուծարման հանձնաժողովը կազմում է միջանկյալ լուծարման հաշվեկշիռ, որում 

տեղեկություններ են պարունակվում լուծարվող Հիմնադրամի գույքի կազմի, 

պարտատերերի ներկայացրած պահանջների ցանկի և դրանց քննարկման 

արդյունքների վերաբերյալ: 

124. Դրամական միջոցների վճարումը պարտատերերին կատարվում է 

լուծարման հանձնաժողովի կողմից, Օրենսգրքի 70-րդ հոդվածով սահմանված 

հերթականությամբ և լուծարման միջանկյալ հաշվեկշռին համապատասխան՝ սկսած 

դրա հաստատման պահից:  

125. Հիմնադրամի գույքի ամբողջական բաշխումն իրականացնելուց հետո 

լուծարման հանձնաժողովը կազմում է լուծարման հաշվեկշիռ և ներկայացնում 

Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմանը: Լուծարման հանձնաժողովը 

Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի հաստատած լուծարման հաշվեկշիռը 

ներկայացնում է դատարանի հաստատմանը:  

126. Հիմնադրամը համարվում է լուծարված, իսկ նրա գոյությունը՝ դադարած, 

պետական գրանցման պահից: 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

Հավելված N 2  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2019 թվականի հունիսի 20-ի N 474-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Զ Մ 

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 

 

1. Գրիգորի Իգորի Մարտիրոսյան (Խորհրդի նախագահ) 

 

2. Արթուր Իվանի Հարությունյան (Խորհրդի անդամ) 

 

3. Սամվել Արպատի Ավանեսյան (Խորհրդի անդամ): 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

 ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում                 Քրեական գործ ԸԻԴ /0076/01/18 

Քրեական գործ ԸԻԴ /0076/01/18  

Նախագահող դատավոր`   Հ. Գրիգորյան 

Դատավորներ`                     Լ. Ավանեսյան 

                                                 Ռ. Ջհանգիրյան 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

   

ք. Ստեփանակերտ                                                         03-ին հունիս 2019թ. 

   

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերա-

գույն դատարան) վճռաբեկության  կարգով. 

          

    Նախագահությամբ՝   դատավոր             Հ. Աբրահամյանի 

    մասնակցությամբ`դատավորներ           Կ. Ղարայանի 

                                                               Ա. Աբրահամյանի 

                                                                           Գ. Գրիգորյանի 

                                                                           Հ. Խաչատրյանի 
 

                           քարտուղարությամբ`         Ի. Արզումանյանի 

           մասնակցությամբ` մեղադրող          Լ. Բարսեղյանի 

                                            պաշտպան`         Ռ. Ավանեսյանի 

                                      ամբաստանյալ՝         Է. Գրիգորյանի 

                         

 դռնբաց դատական նիստում քննելով  ըստ մեղադրանքի  Էմիլ Գրիգորիի 

Գրիգորյանի՝ ԱՀ  քրեական օրենսգրքի 254.1-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 254.1-

րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 337-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

ԸԻԴ/0076/01/18 քրեական գործով Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ 

դատարանի 2019թ. փետրվարի 14-ի որոշման դեմ ԱՀ Գլխավոր դատախազի 

տեղակալ, արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդական          

Ս. Հակոբյանի վճռաբեկ բողոքը,  

    

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 
 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը  

ԱՀ ոստիկանության քննչական վարչության Մարտունու շրջանի 

քննչական խմբի քննիչ Մ. Հարությունյանի (այսուհետ, նաև՝ նախաքննության 

մարմին) կողմից 2018թ. հունիսի 18-ի որոշմամբ հարուցվել և վարույթ է 

ընդունվել թիվ 171016/18 քրեական գործը՝ ԱՀ քրեական օրենսգրքի 254.1-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով: 

Նախաքննության մարմնի 2018թ. հունիսի 28-ի որոշմամբ հարուցվել և 

վարույթ է ընդունվել թիվ 171018/18 քրեական գործը՝ ԱՀ քրեական օրենսգրքի 

254.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 337-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

հանցագործությունների հատկանիշներով: 



Նախաքննության մարմնի 2018թ. հունիսի 28-ի մեկ այլ  որոշմամբ թիվ 

171018/18 քրեական գործը միացվել է թիվ 171016/18 քրեական գործին՝ 

նախաքննությունը մեկ վարույթում՝ թիվ 171016/18 քրեական գործի 

շրջանակներում իրականացնելու համար: 

Նախաքննության մարմնի 2018թ. հուլիսի 22-ի որոշմամբ Մհեր Վալերիի 

Մուսայելյանը  քրեական գործով ճանաչվել է տուժող: 

Նախաքննության մարմնի 2018թ. օգոստոսի 09-ի որոշմամբ քրեական 

գործով կասկածյալ Էմիլ Գրիգորիի Գրիգորյանի նկատմամբ ընտրվել է 

ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը: 

Նախաքննության մարմնի 2018թ. օգոստոսի 11-ի որոշմամբ Էմիլ 

Գրիգորիի Գրիգորյանը քրեական գործով ներգրավվել է որպես մեղադրյալ ու 

նրան մեղադրանք է առաջադրվել ԱՀ քրեական օրենսգրքի 254.1-րդ հոդվածի 

1-ին մասով, 254.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 337-րդ հոդվածի 1-ին մասով: 

Նախաքննության մարմնի 2018թ. օգոստոսի 11-ի որոշմամբ մեղադրյալ 

Էմիլ  Գրիգորյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել  

չհեռանալու մասին ստորագրությունը: 

Նախաքննության մարմնի 2018թ. օգոստոսի 14-ի որոշմամբ որոշվել է 

Մհեր Մուսայելյանի նկատմամբ ԱՀ քրեական օրենսգրքի 323-րդ հոդվածով 

քրեական հետապնդում չիրականացնել՝ նրա արարքներում հանցակազմի 

բացակայության հիմքով՝ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի    2-րդ կետի համաձայն: 

Նախաքննության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազի 

կողմից 2018թ. օգոստոսի 14-ին հաստատվել է մեղադրական 

եզրակացությունը և քրեական գործն ուղարկվել ԱՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ,  նաև՝ Դատարան):    

Քրեական գործը՝ հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ, 

մուտքագրվել է Դատարան  2018թ. օգոստոսի 22-ին: 

2018թ. օգոստոսի 22-ի որոշմամբ քրեական գործն ընդունվել է 

Դատարանի վարույթ, գործին շնորհվել է ԸԻԴ/0076/01/18 դատական համարը: 

Դատարանի 2018թ. սեպտեմբերի 05-ի որոշմամբ քրեական գործը 

նշանակվել է դատական քննության: 

Դատարանի 2018թ. դեկտեմբերի 05-ի դատավճռով Էմիլ Գրիգորյանը 

մեղավոր է ճանաչվել ԱՀ քրեական օրենսգրքի 254.1-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

և նշանակվել պատիժ՝ տուգանք 200.000 ՀՀ դրամի չափով, մեղավոր է 

ճանաչվել ԱՀ քրեական օրենսգրքի 254.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 

նշանակվել պատիժ՝ ազատազրկում 6 (վեց) ամիս ժամկետով: Նույն 

դատավճռով նաև վերացվել է Դատարանի 2018թ. ապրիլի 09-ի դատավճռով 

Էմիլ Գրիգորյանի նկատմամբ 6 (վեց) ամիս ժամկետով ազատազրկման ձևով 

նշանակված պատժի պայմանականորեն չկիրառելը և ԱՀ քրեական 

օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի կիրառմամբ՝ դատավճիռների համակցությամբ, 

2018թ. դեկտեմբերի 05-ի դատավճռով նշանակված պատժին մասնակիորեն 

գումարելով 2018թ. ապրիլի 09-ի դատավճռով նշանակված պատիժը, 

Է.Գրիգորյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ է նշանակվել՝ ազատազրկում 

8 (ութ) ամիս ժամկետով: Է. Գրիգորյանի նկատմամբ ընտրված ստորա-

գրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը թողնվել է անփոփոխ՝ 

մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը, իսկ պատժի կրման սկիզբը 

որոշվել է հաշվել նրան փաստացի արգելանքի վերցնելու պահից: Ճանաչվել և 



հռչակվել է Է.Գրիգորյանի անմեղությունը նրան մեղսագրված՝ ԱՀ քրեական 

օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործությունը 

կատարելու մեջ՝ ապացույցների անբավարարության պատճառաբանությամբ: 

Նշված դատավճռի դեմ 2018թ. դեկտեմբերի 28-ին վերաքննիչ բողոք է 

ներկայացրել ԱՀ Մարտունու շրջանի դատախազ Վիգեն Միրզոյանը: 

Նշված դատավճռի դեմ 2019թ. հունվարի 11-ին վերաքննիչ բողոք է 

ներկայացրել նաև ամբաստանյալ Էմիլ Գրիգորյանը: 

Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ` նաև 

Վերաքննիչ դատարան) 2019թ. փետրվարի 14-ի որոշմամբ ամբաստանյալ 

Էմիլ Գրիգորյանի վերաքննիչ բողոքը մերժվել է, իսկ դատախազ Վիգեն 

Միրզոյանի վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է մասնակիորեն: Ըստ 

մեղադրանքի Էմիլ Գրիգորյանի՝ ԱՀ քրեական օրենսգրքի 254.1-րդ հոդվածի 1-

ին մասով, 254.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 337-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված ԸԻԴ/0076/01/18 քրեական գործով ԱՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2018թ. դեկտեմբերի 05-ի 

դատավճիռը մասնակիորեն՝ պատժի նշանակման մասով, բեկանվել և 

փոփոխվել է: ԱՀ քրեական օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի կիրառմամբ՝ 

հանցանքների համակցությամբ, Էմիլ Գրիգորյանի նկատմամբ որոշվել է 

պատիժ՝ ազատազրկում 6  (վեց) ամիս ժամկետով և տուգանք 200.000 (երկու 

հարյուր հազար) ՀՀ դրամի չափով: ԱՀ քրեական օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 

կիրառմամբ՝ դատավճիռների համակցությամբ, սույն գործով ամբաստանյալի 

նկատմամբ նշանակված պատժին մասնակիորեն գումարելով ԸԻԴ/0018/01/18 

քրեական գործով ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

դատարանի 2018թ. ապրիլի 09-ի դատավճռով նշանակված պատիժը, Էմիլ 

Գրիգորիի Գրիգորյանի նկատմամբ նշանակվել է վերջնական պատիժ՝ 

ազատազրկում 8 (ութ) ամիս ժամկետով և տուգանք 200.000 (երկու հարյուր 

հազար) ՀՀ դրամի չափով: Դատավճիռը չբեկանված մասով թողնվել է 

օրինական ուժի մեջ՝ սույն որոշման պատճառաբանություններով: 

Նշված որոշման դեմ 2019թ. մարտի 08-ին ԱՀ Գլխավոր դատախազի 

տեղակալ, արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդական 

Ս.Հակոբյանը ներկայացրել է վճռաբեկ բողոք: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

Նշված որոշման դեմ  2019թ. մայիսի 03-ին ամբաստանյալ Է.Գրիգորյանը 

ևս ներկայացրել է վճռաբեկ բողոք կից ներկայացնելով միջնորդություն՝ 

վճռաբեկ բողոքը ներկայացնելու համար բաց թողնված ժամկետը 

վերականգնելու մասին: 

Գերագույն դատարանի 2019թ. մայիսի 08-ի որոշմամբ ամբաստանյալ 

Է.Գրիգորյանի միջնորդությունը բավարարվել է, և վճռաբեկ բողոքը 

ներկայացնելու համար բաց թողնված ժամկետը համարվել է հարգելի և 

վերականգվել: Նույն որոշմամբ  ամբաստանյալ Է.Գրիգորյանի վճռաբեկ 

բողոքն ընդունվել է վարույթ: 

Ամբաստանյալ Է.Գրիգորյանի վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի 

ներկայացվել: 

 

 

 



 2. Վճռաբեկ բողոքի  քննության համար էական նշանակություն ունե-

ցող փաստերը. 

1/ ԸԻԴ/0018/01/18 քրեական գործով Դատարանի 2018թ. ապրիլի 09-ի՝ 

օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով Էմիլ Գրիգորիի Գրիգորյանը մեղավոր 

է ճանաչվել ԱՀ քրեական օրենսգրքի 254.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 

նշանակվել պատիժ՝ ազատազրկում 6 (վեց) ամիս ժամկետով: Նույն 

օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի կիրառմամբ՝ Էմիլ Գրիգորյանի նկատմամբ 

ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել՝ 

սահմանելով փորձաշրջան 1 (մեկ) տարի ժամկետով: 

2/ Սույն քրեական գործով նախաքննության մարմնի 2018թ. օգոստոսի 11-

ի որոշմամբ Էմիլ Գրիգորյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ ու նրան 

մեղադրանք է առաջադրվել ԱՀ քրեական օրենսգրքի 254.1-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով, 254.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 337-րդ հոդվածի 1-ին մասով այն 

բանի համար, որ նա 2017թ. դեկտեմբերի 12-ին ԱՀ ոստիկանության 

«Ճանապարհային ոստիկանություն»  ծառայության ճանապարհապարեկային 

ծառայության վաշտի թիվ 3 սպայական դասակի հրամանատարի որոշմամբ 

մեկ տարի ժամկետով զրկված լինելով տրանսպորտային միջոցներ վարելու 

իրավունքից, 2018թ. մայիսի 30-ին՝ ժամը 23:00-ի սահմաններում, ԱՀ 

Մարտունի քաղաքի Վ.Խաչատրյան փողոցով վարել է «ՎԱԶ-2106»  մակնիշի 

H894T հ/հ ավտոմեքենան և կանգնեցվել ԱՀ ոստիկանության 

«Ճանապարհային ոստիկանություն»  ծառայության տեսուչ Մհեր Մուսայել-

յանի կողմից՝ ԼՂՀ ՎԻՎ օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 12-րդ մասով 

նախատեսված՝ արտաքին լուսային սարքերից օգտվելու կանոնները 

խախտելու համար: 

Բացի այդ, նույն ինքը՝ Էմիլ Գրիգորյանը, կրկին վարելով նույն 

ավտոմեքենան, 2018թ. հունիսի 24-ին ժամը 17:00-ի սահմաններում, ԱՀ 

քրեական օրենսգրքի 254.1-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

հանցագործություն կատարելու կասկածանքով «Գիշվա խաչմերուկ»  կոչվող 

տեղանքում գտնվող գազալցակայանում կանգնեցվել է ԱՀ ոստիկանության 

«Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության տեսուչ Մհեր 

Մուսայելյանի կողմից: Էմիլ Գրիգորյանը, գտնվելով անսթափ վիճակում և 

չենթարկելով ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջներին, 

Ստեփանակերտ-Ննգի-Մարտունի ավտոճանապարհով շարունակել է վարել 

ավտոմեքենան և, կորցնելով ավտոմեքենայի կառավարումը, բախվել է 

ճանապարհի ձախ հատվածում առկա հողաթմբին: Այնուհետև, 

վիճաբանության մեջ մտնելով Մհեր Մուսայելյանի հետ, վերջինիս 

առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելով՝ մեկ անգամ 

ձեռքով հարվածել է նրա դեմքի շրջանին՝ վերջինիս պատճառելով 

առողջության թեթև վնասի հատկանիշներ չպարունակող մարմնական 

վնասվածք՝ ձախ այտային շրջանի փափուկ հյուսվածքների սալջարդի ձևով, և 

ֆիզիկական ցավ: 

3/ Սույն քրեական գործով բողոքարկված դատավճռով Էմիլ Գրիգորյանը 

մեղավոր է ճանաչվել ԱՀ քրեական օրենսգրքի 254.1-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

և նշանակվել պատիժ՝ տուգանք 200.000 ՀՀ դրամի չափով, մեղավոր է 

ճանաչվել նաև ԱՀ քրեական օրենսգրքի 254.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 

նշանակվել պատիժ՝ ազատազրկում 6 (վեց) ամիս ժամկետով: Նույն 

դատավճռով վերացվել է Դատարանի 2018թ. ապրիլի 09-ի դատավճռով նրա 



նկատմամբ 6 (վեց) ամիս ժամկետով ազատազրկման ձևով նշանակված 

պատժի պայմանականորեն չկիրառելը և ԱՀ քրեական օրենսգրքի 65-րդ 

հոդվածի կիրառմամբ՝ դատավճիռների համակցությամբ, 2018թ. դեկտեմբերի 

05-ի դատավճռով նշանակված պատժին մասնակիորեն գումարելով 2018թ. 

ապրիլի 09-ի դատավճռով նշանակված պատիժը, Էմիլ Գրիգորյանի 

նկատմամբ վերջնական պատիժ է նշանակվել՝ ազատազրկում 8 (ութ) ամիս 

ժամկետով: Ճանաչվել և հռչակվել է Էմիլ Գրիգորյանի անմեղությունը նրան 

մեղսագրված՝ ԱՀ քրեական օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված հանցագործությունը կատարելու մեջ՝ ապացույցների 

անբավարարության պատճառաբանությամբ: 

4/ Սույն քրեական գործը հարուցվել  և նախաքննությունն իրականացվել 

է ԱՀ ոստիկանության քննչական վարչության Մարտունու շրջանի քննչական 

խմբի ավագ քննիչ Մ.Հարությունյանի կողմից: 

5/ Մարտունու շրջանի քննչական խմբի ավագ քննիչ Մ.Հարությունյանի 

2018թ. հուլիսի 22-ի որոշմամբ ԱՀ ոստիկանության «Ճանապարհային 

ոստիկանություն» ծառայության ճանապարհապարեկային ծառայության 

վաշտի թիվ 3 սպայական դասակի թիվ 1 ջոկի տեսուչ Մհեր Վալերիի 

Մուսայելյանը քրեական գործով ճանաչվել է տուժող:  

6/ Ամբաստանյալի շահերի պաշտպան Ռ.Ավանեսյանը 2018թ. 

հոկտեմբերի 10-ին դատական նիստում ճառը ներկայացնելու (մինչև 

Դատարանի կողմից ամբաստանյալին ճառ ներկայացնելու իրավունք 

ընձեռելը) ժամանակ միջնորդել է վերսկսել դատաքննությունը՝ ամբաստանյալ 

Է.Գրիգորյանին, տուժող Մ.Մուսայելյանին լրացուցիչ հարցաքննելու, և 

Մ.Ավանեսյանին, Ն.Արզումանյանին և Ջ.Ղահրամանյանին որպես վկաներ 

հարցաքննելու համար: 

7/ Դատարանը 2018թ. հոկտեմբերի 25-ի որոշումներով որոշել է լրացուցիչ 

հարցաքննել ամբաստանյալ Է.Գրիգորյանին, տուժող Մ.Մուսայելյանին, իսկ 

Մ.Ավանեսյանին, Ն.Արզումանյանին և Ջ.Ղահրամանյանին որպես վկաներ 

հարցաքննելու վերաբերյալ պաշտպանի միջնորդությունը մերժել է: 

8/ Դատարանը՝ դատաքննությունը վերսկսելուց և վերսկսման հիմք 

հանդիսացող ապացույցները հետազոտելուց հետո, չի ունկնդրել դատական 

վիճաբանությունները՝ միանգամից անցնելով ամբաստանյալի վերջին 

խոսքին: 
 

3.1. Դատախազ Ս.Հակոբյանի վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորում-

ները և պահանջը. 

Վճռաբեկ բողոքը բերվել է հետևյալ հիմքերի սահմաններում` 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.   

Բողոքաբերը նշել է, որ ստորադաս դատարանը  խախտել է ԼՂՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 7-րդ, 23-րդ, 24-րդ, 370-րդ, 403-րդ, 415-

րդ, 416-րդ հոդվածների և ԱՀ քրեական օրնեսգրքի 7-րդ հոդվածի 

պահանջները: Նշված պնդումը հիմնավորել է հետևյալ փաստարկներով. 

Վերաքննիչ դատարանը, խախտելով ԼՂՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 403-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջը, դուրս է 

եկել ներկայացված վերաքննիչ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների 

սահմաններից, որի անհրաժեշտության վերաբերյալ պատճառաբանու-

թյունները /եզրահանգումները/ բացակայում են բողոքարկվող դատական 



ակտում: Տվյալ դեպքում, չպատճառաբանված կամ ոչ պատշաճ 

պատճառաբանված դատական ակտի վերաբերյալ վերաքննիչ բողոքում 

ներկայացված հիմնավորումները լրիվությամբ կիրառելի են նաև Վերաքննիչ 

դատարանի առ.14.02.2019թ. դատական ակտի նկատմամբ: Հատկանշական է, 

որ Վերաքննիչ դատարանը, ներկայացված վերաքննիչ բողոքի հիմքերի և 

հիմնավորումների սահմաններից դուրս հիմքերով և հիմնավորումներով, 

Դատարանի բողոքարկվող դատական ակտը չի բեկանել ու չի փոփոխել: 

Բողոքաբերը նշում է, որ Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԼՂՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 415-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված պահանջը, այսինքն՝ Է.Գրիգորյանի նկատմամբ չկիրառելով 

ԱՀ քրեական օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի  1-ին մասը, որը ենթակա էր 

կիրառման, վերջինս ազատվել է ԱՀ քրեական օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի 1-

ին մասով նախատեսված՝ պատասխանատվությունից, խախտելով ԱՀ 

քրեական օրենսգրքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված՝ պատասխանատվության 

անխուսափելիության սկզբունքը: 

Բողոք բերողը նշում է, որ Վերաքննիչ դատարանն արձանագրում է, որ 

այն դեպքերում, երբ քրեական գործով որպես տուժող է ճանաչվել 

ոստիկանության ծառայողը, կամ վերջինս հանդիսանում է հանցավոր 

ոտնձգությունից տուժած անձ, անթույլատրելի է տվյալ գործի քննության 

իրականացումը ոստիկանության քննչական մարմնի կողմից, հակառակ 

դեպքում չի երաշխավորվում գործի անաչառ քննության իրականացումը՝ 

կասկածի տակ դնելով ձեռք բերված ապացույցների թույլատրելիությունը: 

Բողոքաբերը նշում է, որ Վերաքննիչ դատարանի վերոգրյալ 

հիմնավորումները համադրելով քննչական ենթակայության հարցը 

կարգավորող ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 202-րդ հոդվածով 

սահմանված նորմերի հետ ակնհայտ է, որ Վերաքննիչ դատարանը դուրս է 

եկել ԱՀ Սահմանադրությամբ և քրեական դատավարության օրենսգրքով 

ամրագրված օրինականության սկզբունքի անշեղ իրացման շրջանակից և 

արտահայտել է քննչական ենթակայության հարցը կարգավորող ԼՂՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 202-րդ հոդվածին հակասող 

դիրքորոշումներ: ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 202-րդ հոդվածի 

6-րդ մասի 2-րդ պարբերությամբ սահմանված նորմն ԱՀ Գլխավոր 

դատախազի դիսպոզիտիվ, հայեցողական իրավունքն է, որն անգամ ՀՀ 

Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի նորմերով պայմանա-

վորված, չի կարող մեկնաբանվել, որպես իմպերատիվ պարտականություն: 

Դատարանը մեղադրանքի և պաշտպանության կողմերին վերսկսված 

դատաքննության արդյունքներով դատական վիճաբանություններին մասնակ-

ցելու իրավունքը չապահովելով /այդ թվում վիճաբանության ընթացքում ԼՂՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 366-րդ հոդվածի 5-րդ մասով 

սահմանված իրավունքից զրկելով/, իսկ Վերաքննիչ դատարանը՝ վերոգրյալ 

էական խախտումն անտեսելով, թույլ են տվել ԼՂՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքով նախատեսված օրինականության, մրցակ-

ցության և դատարանի իրավասությունները կամայականորեն չփոփոխելու 

վերաբերյալ սկզբունքների կոպիտ խախտում, որոնք ազդել են սույն գործով 

ճիշտ որոշում կայացնելու վրա: 

Բողոք բերողը խնդրել է մասնակիորեն բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 

2019թ. փետրվարի 14-ի ԸԻԴ/0076/01/18 քրեական գործով կայացրած 



դատական ակտը և գործն ուղարկել համապատասխան ստորադաս 

դատարան՝ նոր քննության՝ սահմանելով նոր քննության ծավալը: 
 

3.2. Ամբաստանյալ Է. Գրիգորյանի վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավո-

րումները և պահանջը. 

Վճռաբեկ բողոքը բերվել է հետևյալ հիմքերի սահմաններում` 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.   

Ստորադաս դատարանները խախտել են ԱՀ քրեական օրենսգրքի 10-րդ,             

47-րդ, 59-րդ, 60-րդ, 69-րդ հոդվածների պահանջները: Վերաքննիչ դատարանը 

խախտել է նաև ԱՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 411-րդ, 415-րդ, 

416-րդ հոդվածների, 417-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջները:  

Նշված պնդումը բողոք բերած անձը հիմնավորում է հետևյալ 

փաստարկներով. 

Ըստ բողոքաբերի՝ դատարանները չպետք է կիրառեին ԱՀ քրեական 

օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 7-րդ կետը, այլ պետք է առաջնորդվեին նույն 

հոդվածի 6-րդ կետով նախատեսված պահանջներով, քանի որ իրեն 

մեղսագրվող արարքները դասվում են ոչ մեծ ծանրության 

հանցագործությունների շարքին ու նման պայմաններում դատարանները 

խախտել են նաև ԱՀ քրեական օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի պահանջները, քանի 

որ ճիշտ չի կիրառվել նույն օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 

պահանջները, դրանով իսկ թույլ են տվել մեկ այլ՝ ԱՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 415-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

խախտումը, համաձայն որի, քրեական օրենքի կամ միջազգային 

պայմանագրի ոչ ճիշտ կիրառումը քրեական օրենքի կամ միջազգային 

պայմանագրի այն հոդվածի կամ հոդվածի այն մասի կիրառումն է, որը 

ենթակա չէր կիրառման, կամ այն հոդվածի կամ հոդվածի այն մասի 

չկիրառումն է, որը ենթակա էր կիրառման, կամ քրեական օրենսգրքի կամ 

միջազգային պայմանագրի սխալ մեկնաբանումն է, որը չի 

համապատասխանում դրա իսկական իմաստին: 

Բողոքաբերը գտնում է, որ եթե դատարաններն առաջնորդվեին ԱՀ 

քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներով, ապա 

հնարավոր է, որ Դատարանը չվերացներ պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելը վերացնելու մասին Դատարանի 2018թ. ապրիլի 09-ի դատավճիռը, 

և սույն գործով իր նկատմամբ մեղսագրվող հոդվածների սանկցիայի 

սահմաններում նշանակեր այնպիսի պատիժ, որը կարող է կապված չլիներ 

ազատազրկման հետ, իսկ եթե ազատազրկման ձևով պատիժ նշանակեր, ապա 

կարող էր անդրադառնալ ԱՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ 

մասերով նախատեսված պահանջների կիրառման հարցին: 

Բողոքի հեղինակը գտնում է, որ դատարանների հետևությունները, 

կապված ԱՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ մասերի 

չկիրառման հետ, չեն բխում օրենքի, ինչպես նաև գործի հանգամանքներից: 

Դատարանը թեև հաշվի է առել, որ Է. Գրիգորյանը բնակության վայրից 

բնութագրվում է դրականորեն, հանդիսանում է 2-րդ կարգի հաշմանդամ, 

սակայն դրանց տվել է ձևական մոտեցում, իսկ որոշ հանգամանքներ 

ընդհանրապես հաշվի չեն առնվել: Մասնավորապես, հաշվի չեն առնվել այն 

հանգամանքները, որ ամբաստանյալը հանդիսանում է մարտական 

գործողությունների մասնակից, Արցախի պատերազմի 2-րդ կարգի 



հաշմանդամ, բնակվում է թոշակառու մոր հետ, և հանդիսանում է նրա միակ 

խնամողը, մեղսագրվող արարքների վերաբերյալ տվել է ճիշտ 

խոստովանական ցուցմունքներ, աջակցել է վարույթ իրականացնող մարմնին, 

անկեղծորեն զղջացել է կատարածի համար: Հաշվի չեն առնվել նաև գործում 

առկա այն հանգամանքները, որ Է.Գրիգորյանն ունի շարժունակության 

խնդիրներ, քայլում է ձեռնափայտով, և առաջին դրվագով մեղսագրվող 

արարքը կատարել է հանգամանքների պատահական զուգորդմամբ: 

Բողոքաբերը նշում է, որ ստորադաս դատարանների կողմից թույլ տված 

առերևույթ դատական սխալը՝ դատավարական և նյութական իրավունքի 

նորմերի խախտումները, առաջացրել են իր և իր ընտանիքի համար ծանր 

հետևանքներ, քանի որ անարդար դատապարտվել է խիստ պատժի:  

Վերոգրյալ պատճառաբանությամբ, բողոք բերած անձը խնդրել է բեկանել 

ԸԻԴ/0076/01/18 քրեական գործով Վերաքննիչ դատարանի 2019թ. փետրվարի 

14-ի որոշումը և Դատարանի 2018թ. դեկտեմբերի 05-ի դատավճիռը՝ պատժի 

մասով և փոփոխել, իր նկատմամբ նշանակել մեղսագրվող հոդվածի 

սանկցիայով նախատեսված մեղմ պատիժ, իսկ ազատազրկման ձևով պատիժ 

նշանակելիս, կիրառել ԱՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի պահանջները՝ 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառել, սահմանելով փորձաշրջան: 
 

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը 

Սույն գործով մեղադրանքի կողմից Գերագույն դատարանի առջև 

բարձրացված իրավական հարցերը հետևյալն են. 

1. Վերաքննիչ դատարանը բողոքարկված դատական ակտն արդյո՞ք 

վերանայել է ներկայացված վերաքննիչ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների 

սահմաններում: 

2. Է.Գ.Գրիգորյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին առ 

11.08.2018թ. որոշումն արդյո՞ք պարունակում է նրան մեղսագրված 

հանցագործությունների բոլոր պարտադիր հատկանիշները: 

3. Սույն քրեական գործով արդյո՞ք խախտվել է ԼՂՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 202-րդ հոդվածով նախատեսված քննչական 

ենթակայությունը: 

4. Արդյո՞ք Դատարանի կողմից ԼՂՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 366-րդ հոդվածի պահանջները խախտելը էական է, թե՝ ոչ: 

4.1 Առաջադրված առաջին և երրորդ հարցերի հետ կապված Գերագույն 

դատարանը արձանագրում է հետևյալը. 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 400-րդ հոդվածի համաձայն՝                  

 «1. Վերաքննիչ բողոքը պետք է բովանդակի` 

(...). 

5) բողոքի հիմքերը և պահանջը. 

6) վերաքննիչ բողոքում նշված նյութական կամ դատավարական 

իրավունքի նորմերի խախտման, ինչպես նաև գործի ելքի վրա դրանց 

ազդեցության վերաբերյալ հիմնավորումները... 

4. Վերաքննիչ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

ներկայացվում են բացառապես վերաքննիչ բողոքում, և դրանք չեն կարող 

փոփոխվել և լրացվել գործի դատական քննության ընթացքում: ...»: 



ԼՂՀ  քրեական դատավարության օրենսգրքի 403-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ Վերաքննիչ դատարանը դատական ակտը վերանայում է 

վերաքննիչ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում: 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 416-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 

սահմանված անվերապահ պայմանն իրենից ենթադրում է, որ վերադաս 

դատարանն իրավասու է դուրս գալու բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների 

սահմաններից այն բացառիկ դեպքերում, երբ եզրահանգում է, որ ստորադաս 

դատարանը թույլ է տվել այնպիսի դատական սխալ, որը դատական ակտի 

իմպերատիվ բեկանման հիմք է:  

Վերոգրյալ իրավական նորմերը համադրելով Է.Գրիգորյանի գործով 

ներկայացրած վերաքննիչ բողոքների և Վերաքննիչ դատարանի առ 

14.02.2019թ. դատական ակտի բովանդակության հետ ակնհայտ է, որ 

Վերաքննիչ դատարանը, խախտելով ԼՂՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 403-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջը, դուրս է 

եկել ներկայացված վերաքննիչ բողոքների հիմքերի և հիմնավորումների 

սահմաններից, որի անհրաժեշտության վերաբերյալ պատճառաբանու-

թյունները /եզրահանգումները/ բացակայում են բողոքարկվող դատական 

ակտում: 

Վերաքննիչ դատարանն արձանագրել է. «... օբյեկտիվ քննություն 

կատարելու պահանջը վերացական բնույթ կկրի, եթե չապահովի քրեական 

գործի քննությունն իրականացնող մարմնի տվյալ գործի նկատմամբ 

գերատեսչական հետաքրքրության բացակայությունը, կողմերից մեկի և գործը 

քննող կառույցի շահերի համընկման անթույլատրելիությունը: Նշվածի 

հաշվառմամբ Վերաքննիչ դատարանն արձանագրում է, որ այն դեպքերում, 

երբ քրեական գործով որպես տուժող է ճանաչված ոստիկանության ծառայողը, 

կամ վերջինս հանդիսանում է հանցավոր ոտնձգությունից տուժած անձ, 

անթույլատրելի է տվյալ գործի քննության իրականացումը ոստիկանության 

քննչական մարմնի կողմից, հակառակ դեպքում չի երաշխավորվի գործի 

անաչառ քննության իրականացումը՝ կասկածի տակ դնելով ձեռք բերված 

ապացույցների թույլատրելիությունը: ... Նման պայմաններում, Վերաքննիչ 

դատարանն արձանագրում է, որ գործի քննությունը չի իրականացվել 

օբյեկտիվ մարմնի կողմից՝ հանգեցնելով դրա շրջանակներում ձեռք բերված 

ապացույցների անթույլատրելիության: Նշված պատճառաբանությամբ 

Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ նախաքննությունն ԱՀ ոստիկանության 

քննչական վարչության Մարտունու շրջանի քննչական խմբի ավագ քննիչ 

Մ.Հարությունյանի կողմից իրականացված լինելու պայմաններում 

ամբաստանյալին դատապարտելը չէր կարող իրավաչափ համարվել»:   

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 202-րդ հոդվածի համաձայն՝                  

 «... 1.   Նախաքննությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քրեական օրենսգրքի 103-146-րդ, 149-152-րդ, 155-168-րդ, 170-194-րդ, 199-րդ,       

200-րդ, 203-210-րդ, 213-րդ, 220-222-րդ, 227-րդ, 231-րդ, 232-րդ, 234-րդ, 235-րդ, 

237-242-րդ, 245-260-րդ, 262-309-րդ, 311-րդ, 312-րդ, 313-րդ, 314-րդ, 315-րդ, 322-

349-րդ, 352-356.1-ին, 361-րդ, 366-րդ, 368-371-րդ, 373-381-րդ հոդվածներով 

նախատեսված հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով կատարում են 

ոստիկանության քննիչները:  

6. ... Անհրաժեշտության դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության գլխավոր դատախազը կարող է քննչական այլ 



մարմինների քննիչների վարույթից վերցնել և գլխավոր դատախազության 

քննիչների վարույթին հանձնել քրեական գործեր, որոնք առնչվում են սույն 

մասում թվարկված պաշտոնատար անձանց հանցակցությամբ կամ նրանց 

կատարած հանցագործություններին, կամ որոնցով այդ անձինք ճանաչված են 

որպես տուժող:»: 

Գերագույն դատարանը, Վերաքննիչ դատարանի վերոգրյալ 

հիմնավորումները համադրելով քննչական ենթակայության հարցը 

կարգավորող  ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 202-րդ հոդվածի 

վերոգրյալ նորմերի հետ, հիմնավոր է համարում վճռաբեկ բողոքն այն մասով, 

որ Վերաքննիչ դատարանը՝ սույն գործով բացառիկ հանգամանքների 

բացակայության պայմաններում դուրս գալով դատական ակտի վերանայման 

սահմաններից, սխալ եզրահանգման է հանգել քննչական ենթակայության 

հարցը կարգավորող ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 202-րդ 

հոդվածով նախատեսված նորմերի խախտման վերաբերյալ, դուրս է եկել ԱՀ 

Սահմանադրությամբ և քրեական դատավարության օրենսգրքով ամրագրված 

օրինականության սկզբունքի անշեղ իրացման շրջանակից և արտահայտել է 

քննչական ենթակայության հարցը կարգավորող ԼՂՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 202-րդ հոդվածին հակասող դիրքորոշումներ: 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 202-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ 

պարբերությամբ սահմանված նորմն ԱՀ Գլխավոր դատախազի դիսպոզիտիվ, 

հայեցողական իրավունքն է, ինչով պայմանավորված չի կարող մեկնաբանվել, 

որպես իմպերատիվ պարտականություն: 

4.2 Է.Գ.Գրիգորյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին առ 

11.08.2018թ. որոշումն արդյո՞ք պարունակում է նրան մեղսագրված 

հանցագործությունների բոլոր պարտադիր հատկանիշները: 

ԱՀ քրեական օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

իշխանության ներկայացուցչի կամ նրա մերձավոր ազգականի նկատմամբ 

կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելը 

կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքը՝ կապված նրա կողմից իր 

ծառայողական պարտականությունները կատարելու հետ՝ պատժվում է ... : 

Մեջբերված նորմով նախատեսված հանցակազմի անմիջական օբյեկտը 

կառավարման բնականոն գործունեության, ինչպես նաև իշխանության 

ներկայացուցիչների կողմից կառավարման հետ կապված իրենց 

լիազորությունների իրականացման ապահովման ուղղված հասարակական 

հարաբերություններն են, իսկ որպես լրացուցիչ օբյեկտ հանդես են գալիս 

իշխանության ներկայացուցիչների /նրանց մերձավորների/ կյանքը, 

առողջությունը, պատիվն ու արժանապատվությունը: 

ԱՀ քրեական օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

հանցակազմի օբյեկտիվ կողմը դրսևորվում է իշխանության ներկայացուցչի 

կամ նրա մերձավոր ազգականի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության 

համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելով՝ կապված իշխանության 

ներկայացուցիչների կողմից իր ծառայողական պարտականությունները 

կատարելու հետ: Կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր 

բռնություն է համարվում այնպիսի գործողություններ կատարելը, որոնք 

ֆիզիկական ցավ են պատճառում, բայց առողջությանը վնաս չեն պատճառում: 

Ընդ որում, արարքն ԱՀ քրեական օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

որակելու համար պարտադիր է, որ իշխանության ներկայացուցչի կամ նրա 



մերձավոր ազգականի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ 

վտանգավոր բռնություն գործադրելը կապված լինի իշխանության 

ներկայացուցչի կողմից իր ծառայողական պարտականությունները 

կատարելու հետ: Այդպիսի կապն առկա է այն դեպքերում, երբ հանցավորը, 

իշխանության ներկայացուցչի կամ նրա մերձավոր ազգականի նկատմամբ 

բռնություն գործադրելով, ցանկանում է դադարեցնել իշխանության 

ներկայացուցչի ծառայողական գործունեությունը կամ վրեժ լուծել նրանից այդ 

գործունեության համար:  

Իշխանության ներկայացուցչի կողմից իր ծառայողական 

պարտականությունները կատարելը ենթադրում է, որ իշխանության 

ներկայացուցիչը գործում է օրենքով և այլ իրավական ակտերով իրեն 

վերապահված լիազորությունների շրջանակում: Այսինքն, ԱՀ քրեական 

օրենսգրքի 337-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազմի առկայության 

համար անհրաժեշտ է, որպեսզի իշխանության ներկայացուցչի 

գործողությունները լինեն իրավաչափ, հակառակ դեպքում արարքը չի կարող 

գնահատվել որպես կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություն: 

Այն դեպքում, երբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր 

բռնություն գործադրելը կապված չէ իշխանության ներկայացուցչի կողմից իր 

ծառայողական պարտականությունները կատարելու հետ, ինչպես նաև՝ 

որպես իշխանության ներկայացուցիչ հանդես եկող անձի գործողություններն 

ապօրինի են, նրա կամ նրա մերձավոր ազգականի նկատմամբ կյանքի կամ 

առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելը կարող է 

որակվել որպես անձի կյանքի կամ առողջության դեմ ուղղված հանցագոր-

ծություն /համապատասխան հանցակազմի մնացած հատկանիշների 

առկայության դեպքում/: 

Սուբյեկտիվ կողմից հիշյալ հանցագործությունը կատարվում է ուղղակի 

դիտավորությամբ՝ արարք կատարած անձը գիտակցում է, որ իշխանության 

ներկայացուցչի կամ նրա մերձավորի նկատմամբ բռնություն է գործադրում 

կամ բռնության սպառնալիք է տալիս: Ընդ որում, սուբյեկտիվ կողմի 

պարտադիր հատկանիշ է հանցանք կատարած անձի նպատակը՝ խոչընդոտել 

իշխանության ներկայացուցչի ծառայողական գործունեությանը կամ դադա-

րեցնել այն, կամ էլ շարժառիթը՝ վրեժ լուծել իշխանության ներկայացուցչից 

նրա գործունեության համար: 

Սույն գործի նյութերից, մասնավորապես որպես մեղադրյալ ներգրավելու 

մասին քննիչ Մ.Հարությունյանի առ 11.08.2018թ. որոշումից հետևում է, որ 

ամբաստանյալ Է.Գրիգորյանին առաջադրվել է հետևյալ մեղադրանքը. «... Է. Գ. 

Գրիգորյանը, կրկին վարելով իրեն պատկանող «ՎԱԶ-2106» մակնիշի H 894 TA 

26 հաշվառման համարանիշի ավտոմեքենան, 2018թ. հունիսի 24-ին՝ ժամը 

17:00-ի սահմաններում, «Գիշվա խաչմերուկ» կոչվող տեղանքում գտնվող 

գազալցակայանում ԱՀ քրեական օրենսգրքի 254.1 հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված հանցագործություն կատարելու կասկածանքով կանգնեցվել է 

ԱՀ ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության 

տեսուչ Մհեր Վալերիի Մուսայելյանի կողմից: Է.Գրիգորյանը, գտնվելով 

անսթափ վիճակում և չենթարկելով ոստիկանության ծառայողի օրինական 

պահանջներին, Ստեփանակերտ-Ննգի-Մարտունի ավտոճանապարհով 

շարունակել է վարել ավտոմեքենան, և կորցնելով ավտոմեքենայի 

կառավարումը, բախվել ճանապարհի ձախ հատվածում առկա հողաթմբին: 



Այնուհետև Է.Գ.Գրիգորյանը, վիճաբանության մեջ մտնելով դեպքի վայր 

ներկայացած ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության 

տեսուչ Մհեր Վալերիի Մուսայելյանի հետ, վերջինիս առողջության համար ոչ 

վտանգավոր բռնություն գործադրելով մեկ անգամ հարվածել է նրա դեմքի 

շրջանին՝ վերջինիս պատճառելով առողջության թեթև վնասի հատկանիշներ 

չպարունակող մարմնական վնասվածք՝ ձախ այտային շրջանի փափուկ 

հյուսվածքների սալջարդի ձևով, և ֆիզիկական ցավ:»: 

Է.Գրիգորյանի կատարած արարքի քրեաիրավական որակման 

հիմնավորվածության հարցը քննարկելիս Գերագույն դատարանը որպես հիմք 

է ընդունում Է.Գրիգորյանին մեղսագրված արարքի՝ որպես մեղադրյալ 

ներգրավելու մասին որոշման մեջ և մեղադրական եզրակացությունում 

արտացոլված փաստերի նկարագրությունը: 

Վերաքննիչ դատարանը, վերլուծելով ԱՀ քրեական օրենսգրքի 337-րդ 

հոդվածը, իրավացիորեն նշել է, որ հոդվածով սահմանված հանցագործության 

սուբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշ համարվող հանցանք կատարած 

անձի նպատակը՝ «խոչընդոտել իշխանության ներկայացուցչի ծառայողական 

գործունեությանը կամ դադարեցնել այն, կամ էլ շաժառիթը՝ վրեժ լուծել 

իշխանության ներկայացուցչից նրա գործունեության համար», և դրա 

առկայությունը հաստատող որևէ փաստական տվյալ չի նկարագրվել, 

հետևապես՝ այն ամբաստանյալին չի մեղսագրվել: 

Գերագույն դատարանը հիմնավոր է համարում Վերաքննիչ դատարանի 

հետևությունները, որ մեղադրանքում նկարագրված չէ, թե ոստիկանի 

կոնկրետ որ օրինական պահանջին չի ենթարկվել ամբաստանյալը, 

նկարագրված չէ նաև, թե արդյո՞ք այդ, կամ մեկ այլ ծառայողական 

պարտականություններ կատարելու հետ կապված է ամբաստանյալը 

հարվածել տուժողին: Հետևաբար, Վերաքննիչ դատարանն իրավացիորեն է 

արձանագրել, որ մեղադրանքում նկարագրված չէ նաև ԱՀ քրեական 

օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հանցավոր արարքի 

օբյեկտիվ կողմը, որը նույնպես ամբաստանյալին չի մեղսագրվել: 

Վերոգրյալի հիման վրա Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ 

Է.Գրիգորյանին մեղսագրված արարքը չի պարունակում ԱՀ քրեական 

օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցակազմի 

հատկանիշներ, քանի որ բացակայում են օբյեկտիվ կողմի /իշխանության 

ներկայացուցչի ծառայողական պարտականությունների հետ կապվածու-

թյունը/ և սուբյեկտիվ կողմի /նպատակը/ պարտադիր հատկանիշները, ուստի 

հիմնավորված չի համարում վճռաբեկ բողոքի հետևություններն այն մասին, 

թե Է.Գրիգորյանին մեղսագրված արարքը համապատասխանում է 337-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցակազմի հատկանիշներին:  

4.3.  Արդյո՞ք Դատարանի կողմից ԼՂՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 366-րդ հոդվածի պահանջները խախտելը էական է, թե՝ ոչ:  

Սույն գործի նյութերից հետևում է, որ ամբաստանյալի շահերի 

պաշտպան Ռ.Ավանեսյանը 2018թ. հոկտեմբերի 10-ի դատական նիստում 

ճառը ներկայացնելու (մինչև Դատարանի կողմից ամբաստանյալին ճառ 

ներկայացնելու իրավունք ընձեռելը) ժամանակ միջնորդել է վերսկսել 

դատաքննությունը՝ ամբաստանյալ Է.Գրիգորյանին, տուժող Մ.Մուսայելյանին 

լրացուցիչ հարցաքննելու, և Մ.Ավանեսյանին, Ն.Արզումանյանին և 

Ջ.Ղահրամանյանին որպես վկաներ հարցաքննելու համար: 



Դատարանը 2018թ. հոկտեմբերի 25-ի որոշումներով որոշել է լրացուցիչ 

հարցաքննել ամբաստանյալ Է.Գրիգորյանին, տուժող Մ.Մուսայելյանին, իսկ 

Մ.Ավանեսյանին, Ն.Արզումանյանին և Ջ.Ղահրամանյանին որպես վկաներ 

հարցաքննելու վերաբերյալ պաշտպանի միջնորդությունը մերժել է: 

Դատարանը՝ դատաքննությունը վերսկսելուց և վերսկսման հիմք հանդի-

սացող ապացույցները հետազոտելուց հետո չի ունկնդրել դատական 

վիճաբանությունները՝ միանգամից անցնելով ամբաստանյալի վերջին խոս-

քին: 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 366-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 

համաձայն՝ իրենց ճառերում կողմերն իրավունք չունեն հիմնվել այնպիսի 

ապացույցների վրա, որոնք չեն հետազոտվել դատաքննության ժամանակ: Իր 

հետևությունները հիմնավորելու համար նոր ապացույցներ օգտագործելու 

անհրաժեշտության դեպքում կողմը միջնորդություն է հարուցում 

դատաքննությունը վերսկսելու մասին` նշելով, թե որ հանգամանքներն են 

պահանջում լրացուցիչ հետազոտություն և ինչպիսի նոր ապացույցների 

հիման վրա: Դատարանը, լսելով մյուս կողմի կարծիքը, պատճառաբանված 

որոշում է կայացնում միջնորդությունը բավարարելու կամ մերժելու մասին: 

Նույն հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ դատական վիճաբանությունների 

բոլոր մասնակիցներն իրենց արտասանած ճառերից հետո իրավունք ունեն 

այդ ճառերում ասվածի առթիվ ևս մեկական անգամ ելույթ ունենալ ռեպլիկի 

կարգով: Վերջին ռեպլիկի իրավունքը միշտ պատկանում է պաշտպանին և 

ամբաստանյալին: 

Նշված նորմի վերլուծությունից բխում է, որ վիճաբանությունների փուլում 

դատաքննությունը վերսկսելու և այն ավարտելուց հետո Դատարանը պետք է 

անցնի վիճաբանությունների փուլին, ինչը չի կատարվել Դատարանի կողմից, 

ինչով խախտվել են ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 366-րդ 

հոդվածի պահանջները: 

Միաժամանակ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ վերը նշված 

քրեադատավարական օրենքի խախտումը ոչ էական է, քանի որ այն չի ազդել 

կամ չէր կարող ազդել գործով ճիշտ որոշում կայացնելու վրա: 

ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 416-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ քրեադատավարական օրենքի էական խախտումներ են 

դատական քննության ժամանակ սույն օրենսգրքի սկզբունքների և այլ 

ընդհանուր դրույթների խախտումները, որոնք գործին մասնակցող անձանց` 

օրենքով երաշխավորված իրավունքներից զրկելու կամ դրանցում 

սահմանափակելու կամ այլ ճանապարհով խոչընդոտել են գործի 

հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտմանը, ազդել են 

կամ կարող էին ազդել գործով ճիշտ որոշում կայացնելու վրա: 

Վերը նշված պատճառաբանությամբ Գերագույն դատարանը հիմնավոր է 

համարում Վերաքննիչ դատարանի հետևություններն առ այն, որ 

վիճաբանություններ չունկնդրելը չի ազդել և չէր կարող ազդել գործով 

Դատարանի կայացրած դատավճռի կամ գործի բազմակողմանի, լրիվ և 

օբյեկտիվ հետազոտման վրա, քանի որ վիճաբանություն ունկնդրելու դեպքում 

էլ Դատարանն ԱՀ քրեական օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

սահմանված հանցագործության մասով արդարացման դատավճռից բացի, այլ 

դատական ակտ չէր կարող կայացնել: 



Ամփոփելով, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն գործով 

Դատարանի կողմից ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 366-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի խախտումը քրեադատավարական օրենքի էական 

խախտում չի կարող համարվել, հետևաբար, նաև չի կարող դատական ակտի 

բեկանման հիմք հանդիսանալ: 

4.4  Սույն գործով պաշտպանական կողմից Գերագույն դատարանի առջև 

բարձրացված իրավական հարցը հետևյալն է. 

 Արդարադատության և պատասխանատվության անհատականացման  

սկզբունքի պահպանման տեսանկյունից հիմնավորված է արդյո՞ք  
Է.Գրիգորյանի նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրա-

ռելու նպատակահարմարության վերաբերյալ Վերաքննիչ դատարանի 

հետևությունը:   

ԱՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի համաձայն՝  «1.   Եթե դատա-

րանը կալանքի, ազատազրկման կամ կարգապահական գումարտակում 

պահելու ձևով պատիժ նշանակելով, հանգում է հետևության, որ դատա-

պարտյալի ուղղվելը հնարավոր է առանց պատիժը կրելու, ապա կարող է 

որոշում կայացնել այդ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին: 

2. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը հաշվի է առնում 

հանցավորի անձը բնութագրող տվյալները, պատասխանատվությունը և 

պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները: 

6. ... անզգույշ կամ ոչ մեծ ծանրության դիտավորյալ հանցանք կատարելու 

դեպքում պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու վերացման հարցը լուծում է 

դատարանը: 

7. Փորձաշրջանի ընթացքում անձի կողմից միջին ծանրության, ծանր կամ 

առանձնապես ծանր դիտավորյալ հանցանք կատարելու դեպքում դատարանը 

վերացնում է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը և պատիժ նշանակում 

սույն օրենսգրքի 65-րդ հոդվածով նախատեսված կանոններով: Նույն 

կանոններով պատիժ է նշանակվում նաև նոր անզգույշ կամ ոչ մեծ 

ծանրության դիտավորյալ հանցանք կատարելու դեպքում, եթե դատարանը 

վերացնում է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը:»:        

Սույն գործի նյութերից երևում է, որ Է.Գրիգորյանին մեղսագրված՝ ԱՀ 

քրեական օրենսգրքի 254.1-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 254.1-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով նախատեսված հանցավոր արարքները նույն օրենսգրքի 19-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի ուժով դասվում են  ոչ մեծ ծանրության 

հանցագործությունների շարքին: 

Դատարանը, ամբաստանյալ Է.Գրիգորյանին մեղավոր ճանաչելով ԱՀ 

քրեական օրենսգրքի 254.1-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 254.1-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով նախատեսված հանցավոր արարքների կատարման մեջ և նշանակելով 

ազատազրկման ձևով պատիժ՝ փաստել է, որ այլ դատավճռի առկայությամբ 

պայմանավորված, չմարված կամ չվերացված դատվածության պայմաններում 

նոր հանցանք կատարելը վկայում է Է.Գրիգորյանի անձի դեռևս պահպանվող 

հասարակական բարձր վտանգավորության, նույնիսկ, իրավապահների և 

դատարանի տեսադաշտում հայտնվելու պարագայում հակաօրինական 

վարքագիծը շարունակելու նրա մտադրության մասին, ինչը նրա նկատմամբ 

առկա դատավճռով, հանցանքների համակցությամբ նշանակվող վերջնական 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հիմնավոր և բավարար 

հակափաստարկ է, ուստի ազատազրկման ձևով նշանակվող պատիժն 



ամբաստանյալ Է.Գրիգորյանը պետք է կրի ու վերոնշյալ պատիժն արդարացի 

ու միաժամանակ անհրաժեշտ է ամբաստանյալին ուղղելու, հնարավոր նոր 

հանցագործությունները կանխելու, ինչպես նաև սոցիալական արդարությունը 

վերականգնելու համար: 

Վերաքննիչ դատարանը, ստուգելով Դատարանի դատական ակտի 

օրինականությունը և հիմնավորվածությունը փաստել է, որ վերջինս եկել է 

ճիշտ եզրահանգման առ այն, որ ամբաստանյալի ուղղվելը հնարավոր չէ 

առանց պատիժը կրելու: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ ստորադաս դատարանները, 

գործի փաստական հանգամանքների հաշվառմամբ գնահատման ենթարկելով 

ամբաստանյալին մեղսագրված արարքների հանրային վտանգավորության 

աստիճանի վրա ազդող գործոնները, հիմնավորված եզրահանգման են եկել 

առ այն, որ նշանակվող պատիժն ամբաստանյալ Է.Գրիգորյանը պետք է կրի: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ստորադաս դատարանների 

կողմից հավասարապես հաշվի են առնվել նաև ամբաստանյալի 

պատասխանատվությունն ու պատիժը մեղմացնող և անձը բնութագրող 

հանգամանքները, մասնավորապես, ի թիվս այլոց, այն որ ամբաստանյալը 

կատարած հանցանքները մասնակիորեն խոստովանել է և կատարածի 

համար անկեղծորեն զղջացել է, ըստ բնակության վայրի բնութագրվում է 

դրականորեն, հանդիսանում է արցախյան պատերազմի 2-րդ կարգի 

հաշմանդամ, իր հարազատ եղբայրը՝ Էդիկ Գրիգորյանը, 24 տարեկանում 

զոհվել է արցախյան ազատամարտում, իսկ մյուս եղբայրը՝ Էրիկ Գրիգորյանը, 

շուրջ 25 տարի ծառայել է ԱՀ ՊԲ շարքերում: 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ 

ամբաստանյալի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս, ինչպես նաև նշանակված 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու նպատակահարմարության հարցը 

որոշելիս ստորադաս դատարանները, համադրված վերլուծության և իրենց 

ամբողջության մեջ պատշաճ գնահատման ենթարկելով սույն գործի 

փաստական տվյալները, ամբաստանյալին մեղսագրված արարքների բնույթը 

և հանրային վտանգավորության աստիճանը, պատասխանատվությունն ու 

պատիժը մեղմացնող, ինչպես նաև անձը բնութագրող հանգամանքները, եկել 

են հիմնավորված հետևության, որ ամբաստանյալի ուղղվելը հնարավոր չէ 

առանց պատիժը կրելու, այսինքն նրա նկատմամբ ազատազրկման ձևով 

նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու միջոցով սույն գործով 

հնարավոր չէ հասնել ԱՀ քրեական օրենսգրքի 47-րդ հոդվածով 

նախատեսված պատժի նպատակներին: Այլ կերպ՝ ամբաստանյալ 

Է.Գրիգորյանի նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելու անթույլատրելիության վերաբերյալ ստորադաս դատարանների 

հետևությունները հիմնավոր են: 

Անդրադառնալով բողոքաբերի այն փաստարկներին, որ դատարանները 

չպետք է կիրառեին ԱՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 7-րդ կետը, այլ 

պետք է առաջնորդվեին նույն հոդվածի 6-րդ կետով նախատեսված 

պահանջներով, Գերագույն դատարանն այն դիտում է անհիմն, քանի որ բոլոր 

դեպքերում պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու վերացման հարցը 

լուծում է դատարանը: 



Ելնելով շարադրված պատճառաբանություններից և ղեկավարվելով ԼՂՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 436-րդ, 438-րդ և 440-րդ հոդվածներով,  

Գերագույն դատարանը  
 

Ո  Ր  Ո  Շ  Ե  Ց 
 

 1.ԸԻԴ/0076/01/18 քրեական գործով ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2019թ. 

փետրվարի 14-ի որոշման դեմ ԱՀ Գլխավոր դատախազի տեղակալ, 

արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդական Ս.Հակոբյանի և  

ամբաստանյալ Էմիլ Գրիգորյանի վճռաբեկ բողոքները մերժել: ԱՀ վերաքննիչ 

դատարանի 2019թ. փետրվարի 14-ի որոշումը թողնել օրինական ուժի մեջ՝ 

սույն որոշման պատճառաբանություններով: 

2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի 

դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ 

բողոքարկման: 

 

 

    ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝      ստորագրություն Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ                                  

    ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝     ստորագրություն   Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ 

 ստորագրություն Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 

                    

                  

                                                          

                                                   

                                                                                                         

 


