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Հոդված 4996. Միջազգային մարմինների հետ հաղորդակցվելու հիմքը 
1. Սույն օրենսգրքի իմաստով միջազգային մարմիններ են համարվում միջպետական, 

միջկառավարական կամ միջգերատեսչական միջազգային պայմանագրերով ստեղծված 
դատարանները կամ այլ այնպիսի մարմիններ, որոնց իրավասությունների մեջ են մտնում քրեական 
գործերով որոշակի դատավարական գործողությունների կատարումը և հանցավորության դեմ 
պայքարի գործում պետությունների ջանքերին օժանդակելը, նպաստելը, աջակցելը, ինչպես նաև 
քրեական պատիժներ նշանակելը և դրանք ի կատար ածման ներկայացնելը։ 

2. Միջազգային մարմինների հետ հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության 
դատարանը, դատախազը, քննիչը, հետաքննության մարմինը իրականացնում են այդ մարմինների 
հիմնադրման (ստեղծման) մասին, դրանց լիազորությունները սահմանող միջազգային 
պայմանագրերին համապատասխան, որոնց մասնակից է Հայաստանի Հանրապետությունը։ 

Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակից չէ միջազգային մարմնի հիմնադրման և դրանից 
բխող միջազգային պայմանագրերին, որոնք կարգավորում են քրեական գործերով 
հարաբերությունների հարցերը, ապա այդ մարմինների հետ Հայաստանի Հանրապետության 
դատարանը, դատախազը, քննիչը, հետաքննության մարմինը հաղորդակցվում են տվյալ միջազգային 
մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության միջև կնքված քրեական գործերով համագործակցության 
կամ օգնության մասին միջազգային պայմանագրին համապատասխան։ 

3. Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակից է տվյալ միջազգային մարմնի ստեղծման 
կամ նրա լիազորությունները սահմանող մի քանի միջազգային պայմանագրերից ոչ բոլորին, ապա 
մյուս պայմանագրի (պայմանագրերի) դրույթները, որին Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակից 
չէ, Հայաստանի Հանրապետության դատարանը, դատախազը, քննիչը, հետաքննության մարմինը 
կարող են կիրառել համապատասխան դատավարական գործողությունները կատարելիս, եթե դրանք 
չեն հակասում սույն օրենսգրքի և քրեական դատավարության նորմեր պարունակող այլ օրենքների 
պահանջներին։ 
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Հոդված 63. Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության 
պայմանները 

  
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձևավորվող անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների 

նկատմամբ, մինչև Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հատելը, կիրառվում են 
սույն օրենսգրքով սահմանված նորմերը: 

Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության պայմանները 
պետական սահմանի վրա սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության և սահմանակից երկրների 
միջազգային միջպետական համաձայնագրերով և (կամ) պայմանագրերով: 

Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների համատեղ օգտագործման և պահպանության օպերատիվ 
խնդիրների լուծումն իրականացնում են մշտական գործող միջպետական հանձնաժողովները: 

Հայաստանի Հանրապետության հանձնախմբի կազմը հաստատում է Հայաստանի 
Հանրապետության վարչապետը: 

  
Հոդված 64. Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների Հայաստանի Հանրապետության 

հանձնախմբի լիազորությունները և պարտականությունները 
  



Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների Հայաստանի Հանրապետության հանձնախումբը, 
սահմանակից երկրների համապատասխան հանձնախմբերի հետ համատեղ, անդրսահմանային 
ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության օպերատիվ խնդիրների լուծումն 
իրականացնելիս ունի հետևյալ լիազորությունները և պարտականությունները՝ 

1) մշակում և կառավարություն է ներկայացնում միջազգային պայմանագրերի միջպետական 
համաձայնագրերի նախագծեր. 

2) մշակում և կառավարություն է ներկայացնում առաջարկություններ՝ անդրսահմանային ջրային 
համակարգի օգտագործման համատեղ մշտական գործող միջպետական հանձնաժողովներ 
ստեղծելու մասին. 

3) Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմիններին սահմանված կարգով տեղեկացնում 
է անդրսահմանային ազդեցությունների մասին. 

4) Ջրային համակարգերի կառավարման մարմին է ներկայացնում մշտական գործող 
միջպետական հանձնաժողովի որոշումները. 

5) Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմիններ սահմանված կարգով ներկայացնում է 
մշտական գործող միջպետական հանձնաժողովում բարձրացված այն հարցերը, որոնք չեն 
կանոնակարգվում միջազգային միջպետական համաձայնագրերով և (կամ) պայմանագրերով և 
պահանջում են համապատասխան լուծումներ. 

6) Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմիններ սահմանված կարգով ներկայացնում է 
մշտական գործող միջպետական հանձնաժողովում առաջացած տարաձայնությունները: 
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Հոդված 26. Անձնական տվյալները երրորդ անձանց փոխանցելը 
  
1. Առանց անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության մշակողը կարող է անձնական 

տվյալները փոխանցել երրորդ անձանց կամ տվյալներից օգտվելու հնարավորություն տրամադրել, 
եթե դա նախատեսված է օրենքով և ունի բավարար պաշտպանության մակարդակ: 

2. Առանց անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության մշակողը կարող է հատուկ 
կատեգորիայի անձնական տվյալներ փոխանցել երրորդ անձանց կամ տվյալներից օգտվելու 
հնարավորություն տրամադրել, եթե՝ 

1) տվյալներ մշակողը հանդիսանում է օրենքով կամ վավերացված միջազգային միջպետական 
պայմանագրով սահմանված հատուկ կատեգորիայի անձնական տվյալներ մշակող, այդ տեղեկության 
փոխանցումը ուղղակիորեն նախատեսված է օրենքով և ունի բավարար պաշտպանության 
մակարդակ. 

 2) օրենքով նախատեսված բացառիկ դեպքերում հատուկ կատեգորիայի անձնական տվյալները 
կարող են փոխանցվել տվյալների սուբյեկտի կյանքի, առողջության կամ ազատության 
պաշտպանության համար: 

  
Հոդված 27. Անձնական տվյալներն այլ պետություններ փոխանցելը 

  
1. Անձնական տվյալները կարող են այլ երկիր փոխանցվել տվյալների սուբյեկտի 

համաձայնությամբ, կամ եթե տվյալների փոխանցումը բխում է անձնական տվյալների մշակման 
նպատակներից և (կամ) անհրաժեշտ է այդ նպատակների իրագործման համար: 

2. Առանց լիազոր մարմնի թույլտվության անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել այլ 
պետություն, եթե այդ պետությունում ապահովված է անձնական տվյալների պաշտպանության 
բավարար մակարդակ: Անձնական տվյալների պաշտպանության բավարար մակարդակը համարվում 
է ապահովված, եթե՝ 

1) անձնական տվյալները փոխանցվում են միջազգային պայմանագրերին համապատասխան. 
2) անձնական տվյալները փոխանցվում են լիազոր մարմնի կողմից պաշտոնական 

հրապարակված ցուցակում ընդգրկված որևէ երկիր: 
3. Անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել բավարար պաշտպանության մակարդակ 

չապահովող պետության տարածք միայն լիազոր մարմնի թույլտվությամբ, եթե անձնական 
տվյալները փոխանցվում են պայմանագրի հիման վրա, և պայմանագրով նախատեսված են 



անձնական տվյալների պաշտպանության այնպիսի երաշխիքներ, որոնք լիազոր մարմնի կողմից 
հաստատվել են որպես բավարար պաշտպանություն ապահովող: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված դեպքերում անձնական տվյալներ մշակողը պարտավոր է 
նախքան այլ երկիր տվյալներ փոխանցելը գրավոր դիմել լիազոր մարմին` թույլտվություն ստանալու 
հայտով: Հայտում անձնական տվյալներ մշակողը պարտավոր է նշել այն երկիրը, որտեղ 
փոխանցվում են անձնական տվյալները, անձնական տվյալներն ստացող սուբյեկտի 
նկարագրությունը (անվանումը, իրավակազմակերպչական ձևը), անհատական տվյալների 
նկարագրությունը (պարունակությունը), անձնական տվյալների մշակման, անձնական տվյալները 
փոխանցելու նպատակը և պայմանագիրը կամ դրա նախագիծը: Լիազոր մարմինը 30 օրվա 
ընթացքում պարտավոր է թույլատրել կամ մերժել հայտը: Լիազոր մարմինը կարող է անձնական 
տվյալներ մշակողից պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ` պահպանելով հայտը դիտարկելու 
ժամկետը: Այն դեպքում, երբ լիազոր մարմինը կգտնի, որ պայմանագրային երաշխիքները բավարար 
չեն, պարտավոր է նշել այն անհրաժեշտ փոփոխությունները, որոնք կապահովեն անձնական 
տվյալների պաշտպանության երաշխիքներ: 

 5. Անձնական տվյալների պաշտպանության լիազոր մարմինը պարբերաբար, սակայն ոչ պակաս, 
քան տարին մեկ անգամ, պարտավոր է վերանայել անձնական տվյալների պաշտպանության 
բավարար մակարդակն ապահովող երկրների ցուցակը և հրապարակել փոփոխությունները 
պաշտոնական տեղեկագրում և իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում: 

6. Պետական մարմինների տնօրինության տակ գտնվող անձնական տվյալները կարող են 
փոխանցվել օտարերկրյա պետական մարմիններին միայն վավերացված միջազգային միջպետական 
պայմանագրերի շրջանակներում, իսկ ոչ պետական մարմիններին` սույն հոդվածի նորմերին 
համապատասխան: 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

  
Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

  
  

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 
 
Հոդված 15. Հավաստագրման կենտրոնների հավատարմագրումը 
  
Էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագրման կենտրոնները կարող են ստանալ 

հավատարմագրում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի 
(այսուհետ` լիազոր մարմին) կողմից: 

Լիազոր մարմինը՝ 
ա) իրականացնում է հավատարմագրման գործընթացը՝ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով. 
բ) վարում է Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված հավաստագրման 

կենտրոնների մատյանը (ռեգիստրը)՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 
կարգով. 

գ) վերահսկում է հավատարմագրված հավաստագրման կենտրոնների գործունեության 
համապատասխանությունը գործող օրենսդրությանը. 

դ) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ 
լիազորություններ։ 

Հավաստագրման կենտրոնը դատարանի որոշմամբ կարող է զրկվել հավատարմագրումից՝ սույն 
օրենքի դրույթների կամ հավատարմագրման կարգի պահանջները խախտելու դեպքում: 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի և նրա լիցենզավորած անձանց կողմից 
կիրառվող էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների հավաստագրեր տրամադրող 
հավաստագրման կենտրոնների հավատարմագրումն իրականացնում է Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկը` իր նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
կարգով: 

Այլ պետություններում գործող հավաստագրման կենտրոնների տրամադրած էլեկտրոնային 
թվային ստորագրությունների հավաստագրերը հավասարեցվում են Հայաստանի 
Հանրապետությունում հավատարմագրված հավաստագրման կենտրոնների տրամադրած 
հավաստագրերին` այդ պետությունների հետ Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան 
վավերացված միջազգային միջպետական պայմանագրերի առկայության դեպքում։ 
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Հոդված 3. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենսդրությունը 
  
1. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենսդրությունը 

կազմված է Սահմանադրությունից, սույն օրենքից, այլ օրենքներից և իրավական ակտերից: 
2. Սույն օրենքով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար նախատեսված 

իրավունքներն ու պարտականությունները տարածվում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց, իսկ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում նաև օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն 
չունեցող անձանց վրա: 

3. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգային պայմանագրերով 
սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա գործում են պայմանագրի 
նորմերը: 

 
Հոդված 24. Տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի և վարորդների հիմնական 

պարտականությունները 
  
1. Տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը պարտավոր է ապահովել տրանսպորտային 

միջոցի տեխնիկապես սարքին վիճակը՝ համաձայն տրանսպորտային միջոցի շահագործումը 
թույլատրող պայմանների ու շահագործումն արգելող անսարքությունների և պայմանների ցանկի: 

2. Տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է` 
ա) երթևեկությունն սկսելուց առաջ ստուգել` 
1) տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննություն անցած լինելու կամ անօրինական 

վերասարքավորված չլինելու փաստերը. 
2) արգելակային համակարգի, ղեկային կառավարման, լապտերների և հետին եզրաչափային 

լույսերի (օրվա մութ ժամանակ, անբավարար տեսանելիության պայմաններում) կամ վարորդի 
դիմացի ապակեմաքրիչի (անձրևի կամ ձյունաթափի ժամանակ), կցման հարմարանքի (ավտոգնացքի 
կազմում) սարքինությունը, ինչպես նաև անվադողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային 
բարձրության համապատասխանությունը սահմանված նորմերին: Նշված պահանջը տարածվում է 
տրանսպորտային միջոցի վարորդի վրա նաև երթևեկության ընթացքում. 

բ) ոստիկանության ծառայողի պահանջով՝ 
1) օրենքով սահմանված դեպքերում ոստիկանության ծառայողներին չխոչընդոտել 

տրանսպորտային միջոցը և բեռը՝ իր ու քաղաքացիների ներկայությամբ զննելու համար 
(զինվորական տրանսպորտային միջոցների զննումը կատարվում է համապատասխան մարմնի 
ներկայացուցչի մասնակցությամբ). 

2) ոչ սթափ վիճակում գտնվելու բավարար հիմքերի առկայության դեպքում ենթարկվել 
համապատասխան ստուգման՝ սթափության վիճակը որոշելու համար (զինվորական 
տրանսպորտային միջոցների վարորդների սթափության վիճակը որոշվում է համապատասխան 
մարմնի ներկայացուցչի ներկայությամբ). 

գ) օժանդակելու նպատակով տրամադրել տրանսպորտային միջոցը՝ 
1) ոստիկանության ծառայողներին՝ շտապ բժշկական օգնության կարիք ունեցող անձանց 

բժշկական հաստատություն տեղափոխելու համար. 
2) բուժաշխատողներին, որոնք բուժօգնություն ցույց տալու համար մեկնում են համընթաց 

ուղղությամբ (վարորդի համաձայնությամբ). 
3) ոստիկանության ծառայողներին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված դեպքերում և կարգով. 
դ) ճանապարհատրանսպորտային պատահարին մասնակցություն ունենալու դեպքում՝ 
1) անմիջապես կանգնեցնել տրանսպորտային միջոցը, ճանապարհային երթևեկության 

կանոններով սահմանված կարգով միացնել վթարային լուսային ազդանշանը և չտեղաշարժել ինչպես 
տրանսպորտային միջոցը, այնպես էլ վթարի հետ կապված առարկաները 
(ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրում հետվթարային անվտանգությունն 



ապահովելու նպատակով պետք է միացված լինեն նաև օգնության համար դեպքի վայրին 
անմիջապես մոտ կանգնեցված տրանսպորտային միջոցների վթարային լուսային ազդանշանները). 

2) ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ՝ տուժածներին առաջին բժշկական օգնություն ցույց տալու, 
«Շտապ բժշկական օգնություն» կամ մասնագիտացված այլ ծառայություն կանչելու համար, իսկ 
ծայրահեղ դեպքերում՝ համընթաց շարժվող կամ իր տրանսպորտային միջոցով տուժածներին 
մոտակա բուժհիմնարկ տեղափոխել, այնտեղ հայտնել իր ազգանունը, տրանսպորտային միջոցի 
գրանցման համարանիշը (ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ կամ վարորդական 
իրավունքի վկայական և տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայագիր), որից հետո վերադառնալ 
պատահարի վայր. 

3) սույն հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված կարգով ազատել երթևեկելի մասը, եթե մյուս 
տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը խոչընդոտված է. 

4) պատահարի մասին հայտնել ոստիկանություն և սպասել ոստիկանության ծառայողների 
ներկայանալուն: 

3. Սույն հոդվածի երկրորդ մասի «գ» կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքերում 
վարորդի կողմից տրանսպորտային միջոցը կամովին չտրամադրելիս ոստիկանության ծառայողն 
իրավասու է նրան հեռացնելու տրանսպորտային միջոցի վարումից և օգտագործելու 
տրանսպորտային միջոցը: Նշված պահանջը չի տարածվում օպերատիվ ծառայություններին, 
դիվանագիտական, հյուպատոսական, օտարերկրյա պետությունների ներկայացուցչություններին, 
միջազգային կազմակերպություններին և հաշմանդամներին պատկանող տրանսպորտային 
միջոցների վարորդների վրա: 

Ոստիկանության ծառայողները տրանսպորտային միջոցների վարորդներին կարող են հեռացնել 
դրանց վարումից նաև օրենքով սահմանված այլ դեպքերում։ 

4. Եթե ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով տուժողներ չկան, ապա 
վարորդները, պատահարի իրավիճակի գնահատման փոխհամաձայնությամբ, կարող են նախօրոք 
կազմել ու ստորագրել վթարի սխեման, ներկայանալ մոտակա ճանապարհապարեկային 
ծառայության պահակետ կամ ոստիկանության տարածքային մարմին՝ պատահարը սահմանված 
կարգով ձևակերպելու համար: 

5. Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի, ինչպես նաև տրամվայի վարորդը, բացի սույն 
հոդվածի երկրորդ մասում նշվածից, պարտավոր է՝ 

ա) իր մոտ ունենալ և ոստիկանության ծառայողների, ինչպես նաև ճանապարհային երթևեկության 
կարգավորման համար օրենքով սահմանված կարգով լիազորված այլ անձանց պահանջով 
ներկայացնել ստուգման՝ 

1) տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոցը վարելու վարորդական վկայականը (կամ 
տրանսպորտային միջոց վարելու ժամանակավոր վարորդական վկայական կամ թույլտվություն՝ 
անձը հաստատող փաստաթղթի հետ միասին), իսկ դրանում նշված դեպքերում` նաև բժշկական 
տեղեկանքը. 

2) տրանսպորտային միջոցի հաշվառման փաստաթղթերը. 
3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 21.02.07 ՀՕ-72-Ն) 
4) ուղևորների և բեռների փոխադրման համար օրենսդրությամբ նախատեսված այլ 

փաստաթղթեր (ծանրաքաշ, մեծ եզրաչափերով ու վտանգավոր բեռների փոխադրման 
թույլտվություն և այլն). 

բ) կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության գոտիներով կահավորված տրանսպորտային 
միջոցներով երթևեկելիս լինել ամրակապված և չփոխադրել անվտանգության գոտիներով 
չամրակապված ուղևորների: Թույլատրվում է գոտիներով չամրակապել մինչև 12 տարեկան 
երեխաներին (բացառությամբ օրենսդրությամբ սահմանված ամրակապելու համար պարտադիր 
դեպքերի), ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցը վարել սովորեցնողին, երբ այն վարում է սովորողը, 
իսկ բնակավայրերում, բացի այդ, օպերատիվ ծառայությունների, թափքի գունագրաֆիկ 
երանգավորում ունեցող ավտոմոբիլների վարորդներին և ուղևորներին. 

գ) մոտոցիկլով երթևեկելիս լինել կոճկված սաղավարտով և չփոխադրել չկոճկված 
սաղավարտով ուղևորների: 

6. Միջազգային ճանապարհային երթևեկությանը մասնակցող մեխանիկական տրանսպորտային 
միջոցի վարորդը պարտավոր է՝ 

ա) իր մոտ ունենալ միջազգային ճանապարհային երթևեկության համար նախատեսված 
փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող վարորդական իրավունքի 
վկայական, տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայագիր, իսկ Հայաստանի Հանրապետության 
կողմից այլ պետությունների հետ կնքված միջազգային պայմանագրերի միջպետական 
համաձայնագրերի առկայության դեպքում՝ նաև այլ փաստաթղթեր. 

բ) տրանսպորտային միջոցի վրա ունենալ լատինական տառերով և արաբական թվերով 
համարանիշեր և այն երկրի տարբերանշանը, որտեղ գրանցված է տրանսպորտային միջոցը: 



7. Վարորդին արգելվում է՝ 
ա) տրանսպորտային միջոցը վարել ոչ սթափ վիճակում. 
բ) տրանսպորտային միջոցի վարումը հանձնել ոչ սթափ վիճակում գտնվող կամ իրենց մոտ 

տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոցը վարելու համար վարորդական իրավունքի վկայական 
չունեցող անձանց. 

գ) լքել իր տեղը կամ թողնել տրանսպորտային միջոցը, եթե նրա կողմից չեն ձեռնարկվել բոլոր 
անհրաժեշտ միջոցները, որոնք բացառում են տրանսպորտային միջոցի ինքնաբերաբար շարժումը 
կամ դրա օգտագործումը իր բացակայության ժամանակ. 

դ) բացել տրանսպորտային միջոցի դռները ընթացքի ժամանակ. 
ե) բացել տրանսպորտային միջոցի դռները նույնիսկ կանգառի ժամանակ, եթե դա 

կխոչընդոտի ճանապարհային երթևեկության մյուս մասնակիցներին. 
զ) ընթացքի ժամանակ օգտվել ռադիոկապից և հեռախոսակապից, եթե դրանք կահավորված չեն 

առանց ձեռքերի օգտագործման այդ սարքերից օգտվելու սարքավորումներով (բացառությամբ 
ծառայողական առաջադրանքներ կատարող, օպերատիվ ծառայությունների տրանսպորտային 
միջոցների վարորդների), կամ ընթացքի ժամանակ ծխել. 

է) տրանսպորտային միջոցից դուրս նետել իրեր և առարկաներ. 
ը) ճանապարհատրանսպորտային պատահարից, որին նա առնչություն ունի, կամ 

ոստիկանության աշխատակցի կողմից տրանսպորտային միջոցը կանգնեցնելուց հետո՝ մինչև 
սթափության վիճակի զննություն անցկացնելը կամ սթափության վիճակի զննություն անցկացնելուց 
նրան ազատելու որոշման ընդունումն օգտագործել ալկոհոլային խմիչքներ, հոգեմետ կամ 
գիտակցությունը մթագնող այլ միջոցներ: 

8. Մոպեդները, հեծանիվները կամ լծասայլերը (լծասահնակները) պետք է վարել, իսկ բեռնակիր և 
հեծկան կենդանիներին քշել մեկ շարքով, ճանապարհի եզրային գոտիով, հնարավորին չափ աջով: 
Թույլատրվում է շարժվել կողնակներով, եթե դա խոչընդոտ չի հանդիսանա հետիոտներին: 

Հեծանվորդների, լծասայլերի (լծասահնակների), բեռնակիր և հեծկան կենդանիների 
շարասյուները երթևեկելի մասով շարժվելիս պետք է բաժանված լինեն խմբերի, յուրաքանչյուրում՝ 10-
ական հեծանվորդ, բեռնակիր կամ հեծկան կենդանի կամ էլ 5-ական լծասայլ (լծասահնակ): Խմբերի 
վազանցումը հեշտացնելու համար դրանց միջև հեռավորությունը պետք է լինի 80-100 մ: 

9. Խաչմերուկներից դուրս գտնվող հեծանվային արահետի և ճանապարհի չկարգավորվող 
փոխհատման վրա մոպեդների վարորդները և հեծանվորդները պետք է զիջեն ճանապարհով 
երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին: 

Լծասայլի (լծասահնակի) վարորդը մերձակա տարածքից կամ երկրորդական ճանապարհից 
դուրս գալիս սահմանափակ տեսանելիության տեղերում կենդանիներին պետք է տանի սանձից 
բռնած: 

10. Կենդանիներին ճանապարհով, որպես կանոն, պետք է քշել օրվա լուսավոր ժամերին, ընդ 
որում` հնարավորին չափ ճանապարհի աջ եզրով: 

Երկաթուղային գծանցներով կենդանիներին քշելիս անասունները պետք է բաժանվեն այնպիսի 
երկարությամբ խմբերի, որպեսզի անասնավարների քանակից ելնելով` հնարավոր լինի ապահովել 
անցման անվտանգությունը: 

11. Մոպեդների վարորդներին և հեծանվորդներին արգելվում է՝ 
ա) երթևեկել առանց ղեկը բռնելու. 
բ) փոխադրել ուղևորներ (բացառությամբ հուսալի ոտնատեղերով կահավորված լրացուցիչ 

նստատեղերի վրա մինչև 7 տարեկան երեխաների). 
գ) փոխադրել բեռ, եթե այն խանգարում է վարելուն, կամ եթե բեռը երկարությամբ կամ 

լայնությամբ ավելի քան 0,5 մ գերազանցում է այդ տրանսպորտային միջոցի եզրաչափը. 
դ) հեծանվային արահետի առկայության դեպքում երթևեկել արահետից դուրս. 
ե) կատարել ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ տրամվայի երթևեկությամբ, ինչպես նաև տվյալ 

ուղղությամբ մեկից ավելի երթևեկության գոտի ունեցող ճանապարհներին: 
Արգելվում է մոպեդների և հեծանիվների քարշակումը, ինչպես նաև քարշակումը դրանցով, 

բացառությամբ կառուցվածքով նախատեսված համատեղ շահագործվող կցորդների: 
12. Լծասայլերի (լծասահնակների) վարորդներին, բեռնակիր, հեծկան կենդանիներ և անասուններ 

քշողներին արգելվում է՝ 
ա) կենդանիներին թողնել ճանապարհին առանց հսկողության. 
բ) կենդանիներին արածեցնել ճանապարհի կանաչապատված բաժանարար գոտում, 

ճանապարհին 100 մ մոտ տարածքներում, ինչպես նաև դրանց կուտակել երթևեկելի մասերում և 
մայթերին. 

գ) օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում անասուններին 
անցկացնել երկաթգծերով և ճանապարհներով, իսկ մնացած ժամանակ՝ դրա համար նախատեսված 
տեղերից դուրս. 



դ) այլ ուղիների առկայության դեպքում կենդանիներին քշել ասֆալտբետոնե և ցեմենտբետոնե 
ծածկույթով ճանապարհներով: 

Արգելվում է վարել լծասայլ, եթե այն՝ 
ա) կահավորված չէ կառուցվածքով նախատեսված կայանման արգելակով և հակագլորման 

հենակներով. 
բ) առջևի մասում չունի սպիտակ գույնի երկու լուսանդրադարձիչներ կամ լապտերներ (օրվա մութ 

ժամանակ կամ անբավարար տեսանելիության պայմաններում երթևեկելու համար). 
գ) հետևի մասում չունի կարմիր գույնի երկու լուսանդրադարձիչներ կամ լապտերներ: 
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Հոդված 24. Միջազգային համագործակցությունը 
  

1. Մանուկների ու պատանիների շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում 
միջազգային համագործակցությունը կառուցվում է միջազգային միջկառավարական 
համաձայնագրերի ու պայմանագրերի հիման վրա: 

2. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի իրավասու պետական մարմինները, 
ուսումնական և մարզական հաստատություններն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող են 
անմիջական կապեր հաստատել օտարերկրյա ու միջազգային ֆիզկուլտուրային-մարզական 
կազմակերպությունների հետ, իրականացնել միջազգային մարզական և գիտահետազոտական 
ծրագրեր, անդամակցել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի հասարակական 
կազմակերպություններին, միավորումներին, ֆեդերացիաներին և այլ կառույցներին: 

3. Պետությունը ֆիզիկական կուլտուրայի ու սպորտի բնագավառում մանուկների ու 
պատանիների հետ աշխատանքներ տանելիս միջազգային կազմակերպությունների հետ երկկողմ ու 
բազմակողմ համաձայնագրերի շրջանակներում իրականացնում է համաձայնեցված 
քաղաքականություն: 
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Հոդված 12. Ոստիկանության ծառայողի երդումը 
  

1. Ոստիկանությունում ծառայության անցնող անձինք, Հայաստանի Հանրապետության 
պետական դրոշի առջև, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով, 
տալիս են հետևյալ բովանդակությամբ երդում. 

«Ես` (անուն, հայրանուն, ազգանուն), ծառայության անցնելով Հայաստանի 
Հանրապետության ոստիկանությունում` երդվում եմ. 

հավատարիմ լինել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգին, 
անվերապահորեն ղեկավարվել օրենքներով, պաշտպանել հայրենիքս, պահպանել պետական և 
ծառայողական գաղտնիքը: 

Արդար և անկողմնակալ իրականացնել լիազորություններս, ազնիվ և բարեխիղճ կատարել 
ծառայողական պարտականություններս»: 

2. Ոստիկանության ծառայողը ոստիկանությունում երդում տալիս է մեկ անգամ: 
3. Ոստիկանության ուսումնական հաստատության սովորողները ոստիկանության ծառայողի 

երդում են տալիս ուսումնական հաստատությունում որպես սովորող հրամանագրվելու օրվանից մեկ 
ամիս հետո` 15-օրյա ժամկետում, իսկ պայմանագրային հիմունքներով այլ պետությունների 
ուսումնական հաստատություններ ուսումնառության ուղարկվող սովորողները`միջազգային  
միջգերատեսչական կամ միջկառավարական պայմանագրով նախատեսված ժամկետում: 



4. Ոստիկանության ծառայողն ստորագրում է իր ընթերցած երդման տեքստը, որը պահպանվում 
է նրա անձնական գործում: 
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Հոդված 15. Ազգային անվտանգության մարմինների իրավունքները 
  
Ազգային անվտանգության մարմիններն իրավունք ունեն` 
ա) գաղտնի հիմունքներով համագործակցել դրա համար համաձայնություն տված անձանց հետ. 
բ) ներթափանցել հետախուզական և այլ գործունեություն իրականացնող օտարերկրյա 

պետությունների հատուկ ծառայություններ ու կազմակերպություններ, ինչպես նաև հանցավոր 
խմբավորումներ, որոնց գործունեությունը կարող է վնասել Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային անվտանգությանը. 

գ) օրենքով սահմանված կարգով հետաքննություն և նախաքննություն կատարել, իրականացնել 
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը 
համապատասխան ունենալ և օգտագործել ձերբակալվածներին պահելու վայրեր. 

դ) օրենքով սահմանված կարգով տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում իրականացնել 
պետական վերահսկողություն, ինչպես նաև համակարգել Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ պաշտպանվող տեղեկատվության գաղտնագրային և տեխնիկական 
պաշտպանության բնագավառի գործունեությունը, սահմանել Հայաստանի Հանրապետությունում 
տեխնիկական հետախուզություններին հակազդման կազմակերպման միասնական կարգը. 

ե) ծառայողական պարտականությունները կատարելիս օգտագործել պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին պատկանող կապի և դրա հայտնաբերման միջոցները, իսկ 
անհետաձգելի դեպքերում` նաև կազմակերպություններին ու քաղաքացիներին պատկանող կապի 
միջոցները` համարժեք հատուցմամբ. 

զ) հանցագործությունների կանխարգելման, հանցագործություն կատարած կամ դրանց 
կատարման մեջ կասկածվող անձանց հետապնդելու և ձերբակալելու, շտապ բժշկական օգնության 
կարիք ունեցող քաղաքացիներին բուժհիմնարկներ հասցնելու, ինչպես նաև դեպքի վայր մեկնելու 
համար, անհետաձգելի դեպքերում օգտագործել քաղաքացիներին և կազմակերպություններին 
պատկանող տրանսպորտային միջոցները: Ազգայինանվտանգության մարմինները, օրենքով 
սահմանված կարգով, պարտավոր են հատուցել նրանց ծախսերը կամ պատճառած վնասը. 

է) հանցագործության կատարման մեջ կասկածվող անձանց հետապնդելիս, օրենքով 
սահմանված կարգով, մուտք գործել քաղաքացիներին պատկանող բնակելի և այլ շինություններ, 
հողամասեր, կազմակերպությունների շինություններ, եթե բավարար տվյալներ կան ենթադրելու, որ 
այնտեղ հանցագործություն է կատարվում կամ կատարվել է, և հապաղումը կարող է վտանգի տակ 
դնել քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը. 

ը) ստուգել քաղաքացիների և պաշտոնատար անձանց անձը հաստատող փաստաթղթերը, եթե 
հանցագործության կատարման մեջ նրանց կասկածելու համար բավարար հիմքեր կան. 

թ) ձերբակալել այն անձանց, ովքեր ներթափանցել են կամ ներթափանցվելու փորձ են կատարել 
հատուկ ռեժիմային օբյեկտների և պահպանվող այլ օբյեկտների հսկվող տարածքներ, ինչպես նաև 
ստուգել նրանց անձը հաստատող փաստաթղթերը, նրանցից բացատրություններ ստանալ, կատարել 
այդ անձանց զննում, նրանց իրերի ու փաստաթղթերի զննում և առգրավում. 

ժ) սահմանված կարգով պետական մարմիններ և կազմակերպություններ առաջարկություններ 
կամ միջնորդություններ ներկայացնել անվտանգության սպառնալիքների և այն 
հանցագործությունների կատարմանը նպաստող պատճառների ու պայմանների վերացման մասին, 
որոնց բացահայտումը, կանխումն ու խափանումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
վերապահված է լիազորված մարմնի իրավասությանը. 

ժա) պետական մարմիններից և կազմակերպություններից, օրենքով սահմանված կարգով, 
ստանալ տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են ազգային անվտանգության մարմինների վրա 
դրված պարտականությունների կատարման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ տեղեկությունների ստացման հատուկ կարգ է սահմանված. 

ժբ) Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության մարմինների գործունեության 
համակարգման և արդյունքների ամփոփման համար ունենալ տեղեկատվական համակարգեր, 



վերլուծության, ինչպես նաև օպերատիվ-հետախուզական նպատակներով տեսագրման, 
ձայնագրման, կինոնկարահանման, լուսանկարահանման և տեխնիկական կենտրոններ. 

ժգ) ազգային անվտանգության մարմինների պարտականությունների կատարման համար 
սահմանված կարգով ունենալ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ. 

ժդ) անցկացնել քրեագիտական և այլ փորձաքննություններ ու հետազոտություններ. 
ժե) իրենց իրավասության սահմաններում հրապարակել ազգային անվտանգության ապահովման 

հարցերի վերաբերյալ գերատեսչական ակտեր ու վերահսկել պետական 
կառավարման մարմինների և կազմակերպությունների կողմից դրանց կատարումը. 

ժզ) ազգային անվտանգության մարմինների իրավասության սահմաններում, Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի հիման վրա, համագործակցել օտարերկրյա 
պետությունների հատուկ ծառայությունների և իրավապահ մարմինների հետ ու լիազորված մարմնի 
գերատեսչական նորմատիվ ակտերով սահմանված կարգով, փոխգործակցության հիման վրա, 
նրանց հետ փոխանակել օպերատիվ տեղեկություններ, հատուկ տեխնիկական և այլ միջոցներ: 

Իրենց իրավասության սահմաններում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով, մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի 
նախագծերի մշակմանը, կնքել միջազգային պայմանագրեր և ոլորտային համագործակցությունը 
կանոնակարգող փաստաթղթեր և կնքել միջգերատեսչական պայմանագրեր. 

ժէ) ազգային անվտանգության մարմինների պաշտոնական ներկայացուցիչներին գործուղել 
օտարերկրյա պետություններ` այդ պետությունների հատուկ ծառայությունների կամ 
իրավապահ մարմիններիհամաձայնությամբ միջազգային բնույթի հանցագործությունների դեմ 
պայքարի արդյունավետության բարձրացման նպատակով. 

ժը) իրականացնել միջոցառումներ` ուղղված 
սեփական անվտանգության ապահովմանը, ազգայինանվտանգության մարմինների պետական և 
ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների պահպանմանը, օգտագործել տեխնիկական 
միջոցներ` օտարերկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների և կազմակերպությունների, 
հանցավոր խմբերի և առանձին անձանց ներթափանցման կանխման ու խափանման նպատակով. 

ժթ) ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցների 
անձի, ազգային անվտանգության մարմիններիստորաբաժանումների, շինությունների և 
տրանսպորտային միջոցների քողարկման նպատակով օգտագործել այլ նախարարությունների, 
գերատեսչությունների և կազմակերպությունների փաստաթղթերը. 

ի) անցկացնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության հիմնահարցերի 
գիտական հետազոտություններ. 

իա) պայմանագրային հիմունքներով օգտվել կազմակերպությունների ծառայողական 
շինություններից, ինչպես նաև քաղաքացիների բնակելի և այլ շինություններից. 

իբ) կադրերի մասնագիտական նախապատրաստության նպատակով, օրենքով սահմանված 
կարգով, ունենալ համապատասխան ուսումնական հաստատություններ. 

իգ) հատուցմամբ կամ անհատույց իրականացնել կադրերի պատրաստում օտարերկրյա 
պետությունների հատուկ ծառայությունների, 
կազմակերպությունների անվտանգության ծառայությունների համար, եթե դա չի 
հակասում ազգային անվտանգության մարմինների գործունեության սկզբունքներին: 

Ազգային անվտանգության մարմինները չեն կարող ունենալ այլ իրավունքներ և կրել այլ 
պարտականություններ, բացառությամբ սույն օրենքով և այլ օրենքներով նախատեսված դեպքերի: 
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Հոդված 13. Լիազոր մարմնի իրավունքները 
  
Լիազոր մարմինը պետական պահպանություն իրականացնելու նպատակով իրավունք ունի՝ 
1) անվտանգության ապահովմանն ուղղված պահպանական միջոցառումների 

նախապատրաստման և իրականացման նպատակով ներգրավել անհրաժեշտ ուժեր և միջոցներ. 



2) օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին օրենսդրությանը համապատասխան, իր 
լիազորության շրջանակներում, իրականացնել օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն. 

3) պետական պահպանության օբյեկտների մշտական կամ ժամանակավոր գտնվելու վայրերում, 
պահպանվող օբյեկտներում կազմակերպել և իրականացնել օպերատիվ տեխնիկական զննումներ, 
իսկ համապատասխան ծառայությունների ներգրավմամբ՝ նաև սանիտարահիգիենիկ, ռադիացիոն և 
հակահամաճարակային վերահսկողություն. 

4) պահպանվող օբյեկտներ մուտք և ելք կատարելու ժամանակ ստուգել պաշտոնատար անձանց 
և քաղաքացիների անձը հաստատող փաստաթղթերը, կատարել նրանց, ինչպես նաև նրանց մոտ 
գտնվող իրերի, նրանց տրանսպորտային միջոցների և դրանցով տեղափոխվող իրերի զննում, այդ 
թվում՝ կիրառելով տեխնիկական միջոցներ. 

5) կատարել փաստերի և իրադարձությունների փաստաթղթավորում, լուսանկարում, ձայնագրում 
և տեսանկարահանում. 

6) ձերբակալել և համապատասխան մարմիններին հանձնել պետական պահպանության 
օբյեկտների ժամանակավոր կամ մշտական գտնվելու վայրերում իրավախախտումներ կամ 
իրավախախտման փորձ կատարած այն անձանց, ովքեր խոչընդոտել են պետական պահպանության 
մարմնի օրինական պահանջների կատարմանը, ինչպես նաև ապօրինաբար մուտք են գործել կամ 
փորձ են արել ապօրինաբար մուտք գործել պահպանվող օբյեկտներ. 

7) պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և 
կազմակերպություններին միջնորդել՝ վերացնելու պետական պահպանության օբյեկտների և 
պահպանվող օբյեկտների անվտանգությանն սպառնացող պատճառները և պայմանները. 

8) անարգել մուտք գործել բնակելի տարածքներ, շենքեր, շինություններ, հողամասեր, եթե 
հապաղումը կարող է սպառնալիք առաջացնել պետական պահպանության օբյեկտների 
անվտանգության համար։ 

Եթե սույն կետով նախատեսված գործողությունները կատարվել են քաղաքացիների կամ 
պաշտոնատար անձանց կամքին հակառակ, ապա լիազոր մարմինն այդ մասին 24 ժամվա 
ընթացքում տեղյակ է պահում տվյալ տարածքի դատախազին. 

9) անհրաժեշտության դեպքում միջոցներ ձեռնարկել տրանսպորտային միջոցների և հետիոտնի 
երթևեկությունը ժամանակավորապես սահմանափակելու ուղղությամբ, արգելել տրանսպորտային 
միջոցների և քաղաքացիների գտնվելը որոշակի վայրերում և օբյեկտներում, ինչպես նաև 
տեղափոխել տրանսպորտային միջոցներն այդ վայրերից. 

10) պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, 
կազմակերպություններից անվճար ստանալ իր խնդիրների իրականացման համար անհրաժեշտ 
տեղեկատվություն. 

11) իրականացնել ծածկագրային աշխատանքներ. 
12) թույլատրել լիազոր մարմնի ծառայողներին՝ օրենքով սահմանված կարգով պահել, կրել, 

օգտագործել հրազեն և հատուկ միջոցներ. 
13) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան պայմանագրային 

հիմունքներով ծառայություններ մատուցել. 
14) ապահովել սեփական անվտանգությունը. 
15) օտարերկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների, իրավապահ մարմինների և 

կազմակերպությունների հետ իր իրավասության շրջանակներում փոխանակել օպերատիվ 
տեղեկատվություն, հատուկ տեխնիկական և այլ միջոցներ, ինչպես նաև պայմանավորվել 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս պետական պահպանության օբյեկտների 
անվտանգության ապահովման կարգի և պայմանների մասին. 

16) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մասնակցել իր 
իրավասությանը վերաբերող՝ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի 
նախագծերի մշակմանը և կնքել միջգերատեսչական պայմանագրեր։ 
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Հոդված 25. Բնապահպանական օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ 
ստուգումների իրականացման առանձնահատուկ դեպքերը և դրանց 
իրականացման կարգը 

 



1. Բնապահպանական օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ ստուգումների 
իրականացման համար առանձնահատուկ դեպքեր (այսուհետ` առանձնահատուկ դեպքեր) են 
համարվում՝ 

ա) շրջակա միջավայրին վտանգ սպառնացող արտակարգ և վթարային իրավիճակները. 
բ) պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հաղորդումները. 
գ) քաղաքացիների և կազմակերպությունների դիմում-բողոքներն ու հաղորդումները. 
դ) Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով ստանձնած 

պարտավորությունների իրականացման անհրաժեշտությունը: 
2. Առանձնահատուկ դեպքերում ստուգում իրականացնելու համար` 
ա) սույն հոդվածի 1-ին մասի «ա», «բ», «գ» կետերով սահմանված դեպքերում ստուգումն 

անցկացվում է լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով կամ հանձնարարականով, Հայաստանի 
Հանրապետության բնապահպանականգլխավոր պետական տեսուչի հանձնարարագրով կամ նրա 
հանձնարարությամբ` տարածքային բնապահպանական ավագ պետական տեսուչի 
հանձնարարագրով. 

բ) սույն հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետով սահմանված դեպքում ստուգումն անցկացվում է լիազոր 
մարմնի ղեկավարի հրամանով և հանձնարարագրով: 

3. Առանձնահատուկ դեպքերում ստուգումներ իրականացնելու մասին հրամանում և(կամ) 
հանձնարարագրում նշվում են ստուգման իրականացման նպատակը, ստուգող և ստուգվող 
սուբյեկտի անվանումը և(կամ) ստուգվող տարածքը, ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձի 
(անձանց) պաշտոնը, անունն ու ազգանունը և ստուգման ժամկետը: 

Հրամանում և(կամ) հանձնարարագրում չնշված պաշտոնատար անձինք չեն կարող մասնակցել 
ստուգմանը: 

4. Առանձնահատուկ դեպքերում ստուգումները կարող են տևել ոչ ավելի, քան տասնհինգ 
օրացուցային օր, իսկ արտակարգ և վթարային իրավիճակներում ստուգումները կարող են 
շարունակվել մինչև վթարի կամ վտանգի վերացումը: 

5. Առանձնահատուկ դեպքերում ստուգումների ընթացքում՝ 
ա) ստուգվող սուբյեկտում բնապահպանական օրենսդրության խախտում չհայտնաբերելու կամ 

հայտնաբերելու դեպքում բնապահպանական պետական տեսուչի կողմից ակտով արձանագրվում է 
օրենսդրության խախտում չհայտնաբերելու կամ հայտնաբերելու փաստը. 

բ) ստուգվող սուբյեկտի կողմից բնապահպանական օրենսդրության խախտման 
դեպքում բնապահպանականպետական տեսուչը տալիս է հանձնարարական, որում նշվում են 
խախտման բովանդակությունը, խախտումները վերացնելու վերաբերյալ միջոցառումներն ու դրանց 
կատարման ժամկետները: 

6. Առանձնահատուկ դեպքերում կատարված ստուգումների վերաբերյալ ակտի և 
հանձնարարականի բովանդակությունը նմանատիպ է թեմատիկ ստուգումների վերաբերյալ ակտի և 
հանձնարարականի բովանդակությանը: 

Ստուգումներով արձանագրված ակտի մեկ օրինակը հանձնվում է ստուգվող սուբյեկտին, իսկ 
նրա կողմից ակտը ստորագրելուց կամ վերցնելուց հրաժարվելու դեպքում ակտի օրինակը պատշաճ 
կերպով ուղարկվում է փոստով: 

7. Առանձնահատուկ դեպքերում կատարվող ստուգումների ժամանակ կարող են իրականացվել 
համատեղ և այլընտրանքային ստուգումներ հետևյալ սկզբունքներով. 

ա) համատեղ ստուգումներն իրականացվում են բնապահպանական օրենսդրության նորմերի 
կատարման ժամանակ, ստուգումներին պետական կառավարման մարմինների համապատասխան 
պաշտոնատար անձանց ներգրավման անհրաժեշտություն առաջանալու, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած դեպքում «Հայաստանի Հանրապետությունում 
ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և 
սույն օրենքին համապատասխան. 

բ) այլընտրանքային ստուգումներն իրականացվում են միջազգային կոնվենցիաներից բխող` 
Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների կատարման 
համար բնապահպանական օրենսդրության կիրարկման նպատակով կնքված միջազգային 
միջպետական պայմանագրերի առկայության դեպքում և դրանց համապատասխան: 

8. Ստուգումների վերաբերյալ ակտի ու հանձնարարագրի ձևերը և դրանց լրացման հրահանգը 
հաստատում է լիազոր մարմնի ղեկավարը: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
   



ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 8. ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՄԱՐՄՆԻ 
ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  
Թափոնների գործածության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետական 

կառավարման լիազորված մարմնի իրավասություններն են` 
ա) մասնակցությունը թափոնների գործածության ոլորտում պետական քաղաքականության 

ձևավորմանը. 
բ) թափոնների գործածության ոլորտում նպատակային ծրագրերի կազմումը. 
գ) թափոնների պետական հաշվառման իրականացումը. 
դ) իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար թափոնների տեղադրման 

սահմանաքանակների հաստատումը. 
ե) վտանգավոր և արգելված թափոնների ցանկերի կազմումը. 
զ) ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկի սահմանումը. 
է) վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրումների թույլտվությունների 

տրամադրման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը. 
ը) թափոնների գործածության օբյեկտների տեղադրման վայրերի վերաբերյալ համաձայնություն 

տալը. 
թ) թափոններ առաջացնողների կազմած` թափոնների անձնագրերի համաձայնեցումը. 
ժ) թափոնների գոյացման ծավալների վերաբերյալ տեղեկատվական բանկի ստեղծումը. 
ժա) օրենքով սահմանված կարգով թափոնների գոյացման, մշակման, օգտահանման, 

տեղադրման և հեռացման ժամանակ պոլիգոնների, համալիրների, շինությունների և այլ հատուկ 
հատկացված վայրերի կամ օբյեկտների շինարարության, վերակառուցման և շահագործման 
նախագծային փաստաթղթերի ու համալիր ծրագրերի պետական բնապահպանական 
փորձաքննության իրականացումը. 

ժբ) թափոնների պետական կադաստրի վարումը. 
ժգ) սակավաթափոն և անթափոն տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեղեկատվության 

փոխանակումն այլ գերատեսչությունների հետ. 
ժդ) թափոնների գոյացման, վերամշակման ու օգտահանման օբյեկտների և հեռացման վայրերի 

ռեեստրների կազմման, վարման, ինչպես նաև մոնիթորինգի (մշտադիտարկում) իրականացումը. 
ժե) թափոնների գործածության ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի նախագծերի 

մշակումը և իր իրավասության սահմաններում գերատեսչական իրավական ակտերի ընդունումը. 
ժզ) թափոնների գործածության ոլորտում միջազգային համագործակցության և թափոնների 

անդրսահմանային փոխադրման հարցերով միջգերատեսչական միջազգային պայմանագրերի 
կնքումը. 

ժէ) միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա իրավասու պետությունների հետ 
թափոնների գործածության ոլորտում տեղեկությունների փոխանակումը. 

ժը) օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 4. Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրացիների իրավական վիճակի 
մասին օրենսդրությունը 

  
1. Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրացիների կարգավիճակին առնչվող 

հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, 
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, սույն օրենքով, այլ իրավական 
ակտերով: 

2. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգային պայմանագրերով 
սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային 
պայմանագրերի նորմերը: 



 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

  
Օ Ր Ե Ն Ք Ը  

  
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Հոդված 2. Ռեգիստրի մասին օրենսդրությունը 
  
1. Ռեգիստրի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը բաղկացած է Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությունից, սույն օրենքից, այլ օրենքներից, Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերից և իրավական այլ ակտերից: 

2. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգային պայմանագրերով 
սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային 
պայմանագրերի նորմերը: 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

  
Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

   
ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 2. Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց 
պրեկուրսորների, պատրաստուկների մասին օրենսդրությունը 

  
1. Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների, 

պատրաստուկների մասինՀայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը կազմված է սույն 
օրենքից, այլ օրենքներից և իրավական ակտերից: 

2. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգային պայմանագրում սահմանված 
են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրի 
նորմերը: 
 

Հոդված 26. Միջազգային համագործակցությունը 
  
Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի 

շրջանառության և դրա արդյունքում գոյացած գույքի, ֆինանսական միջոցների օրինականացման դեմ 
պայքարն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական 
կառավարման մարմինները համագործակցում են այլ երկրների՝ նույն խնդիրներն իրականացնող 
մարմինների և միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ միջազգային պայմանագրերին 
համաձայնագրերին համապատասխան: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
   

ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 
  
1. «Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 

(այսուհետ՝ օրենք) Հայաստանի Հանրապետությունում կարգավորում է փախստականի ճանաչման, 
ապաստանի տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները, ինչպես նաև ապահովում է 
Փախստականների կարգավիճակի մասին 1951 թվականի կոնվենցիայի (այսուհետ` Կոնվենցիա), 



դրա 1967 թվականի Արձանագրության կիրառումը և ճանաչում է բոլոր օտարերկրացիների և 
քաղաքացիություն չունեցող անձանց` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և Հայաստանի 
Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում ապաստան հայցելու, ինչպես նաև 
ապաստան ստանալու իրավունքը, եթե նրանք բավարարում են ապաստանի տրամադրման համար 
սույն օրենքով սահմանված անհրաժեշտ պահանջները: 

2. Սույն օրենքը, միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան, 
ապահովում է նաև բոլոր օտարերկրացիներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց իրենց 
քաղաքացիության կամ նախկին մշտական բնակության կամ որևէ այլ երկիր վտարելուց 
պաշտպանությունը, որտեղ նրանց սպառնում է խոշտանգումների, անմարդկային կամ 
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ենթարկվելու վտանգ: 

3. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգային պայմանագրերով 
սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային 
պայմանագրերի նորմերը: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
   

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՊԱՀՆՈՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 3. Թիկնապահական և պահնորդական գործունեություն իրականացնելու 
իրավական հիմքերը 

  
1. Թիկնապահական և պահնորդական գործունեությունն իրականացվում է Հայաստանի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի, սույն օրենքի, այլ օրենքների և իրավական ակտերի 
հիման վրա: 

2. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգային պայմանագրերով 
սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային 
պայմանագրերով սահմանված նորմերը: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
   

ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՆՈՒՅՆԱՑՄԱՆ ԵՎԱՋԱ
ԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 3. Մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման 
և աջակցության մասին օրենսդրությունը 

  
1. Մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթարկված անձանց կարգավիճակին առնչվող 

հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերով, սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով: 

2. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգային պայմանագրերով 
սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային 
պայմանագրերի նորմերը: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
Հոդված 27. Միջազգային պայմանագրեր 



  
Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգային պայմանագրերով սահմանված 

են այլ կանոններ, քան սահմանում է սույն օրենքը, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրերը: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
   

ՀԻԴՐՈՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 17. ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ, ԱՅԼ ԶՈՐՔԵՐԻ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻԴՐՈՕԴԵՐԵՒՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ  

  
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, այլ զորքերին և քաղաքացիական 

պաշտպանության ստորաբաժանումներին հիդրոօդերևութաբանական երևույթների ու պրոցեսների 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ ապահովումն իրականացվում է սույն օրենքի, Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղաբաշխված օտարերկրյա զինված ուժերին 
հիդրոօդերևութաբանական երևույթների և պրոցեսների վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
ապահովումն իրականացվում է սույն օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և 
միջազգային պայմանագրերի միջպետական համաձայնագրերի պահանջներին համապատասխան: 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռազմական դրություն հայտարարելու դեպքում 
պետական հիդրոօդերևութաբանական ծառայությունն ամբողջ կազմով անցնում է լրիվ 
պատրաստականության և քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ իրավիճակների 
լիազոր պետական մարմնի կազմում ապահովում է սույն օրենքով նախատեսված գործառույթների 
կատարումը: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
   

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 27. Միջազգային մշակութային փոխանակությունների քաղաքականությունը և 
առաջնային ուղղությունները 

  
Հայաստանի Հանրապետությունը աջակցում է միջազգային մշակութային համագործակցության 

զարգացմանը, խրախուսում քաղաքացիների ու կազմակերպությունների ինքնուրույն և ուղղակի 
մասնակցությունը միջազգային մշակութային փոխանակություններին: 

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային մշակութային փոխանակությունների 
քաղաքականությունը, նրա առաջնային ուղղությունները սահմանվում են Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային միջպետական պայմանագրերով և մշակույթի պահպանման, 
տարածման ու զարգացման պետական ծրագրերով: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
  

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 15. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բնագավառում Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային համագործակցությունը 

  



1. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բնագավառում համագործակցության 
ուղղությունները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության միջազգային միջպետական 
պայմանագրերով, ինչպես նաև մշակույթի պահպանման, տարածման և զարգացման պետական 
ծրագրերով: 

2. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության 
միջազգային համագործակցությունը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությանը և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին 
համապատասխան: 

  
Հոդված 16. Հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը 

օտարերկրյա պետություններում 
   
1. Հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը օտարերկրյա 

պետություններում իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային միջպետական 
պայմանագրերին համապատասխան` տվյալ երկրի օրենսդրության, միջազգային իրավունքի 
սկզբունքների և նորմերի շրջանակներում: 

2. Հայաստանի Հանրապետությունն աջակցում է օտարերկրյա պետություններում 
հայկական մշակութայինհաստատություններին և կազմակերպություններին 
ազգային ոչ նյութական մշակութային արժեքների բացահայտման, ուսումնասիրման, հաշվառման, 
վերականգնման, հանրահռչակման և կիրառման գործում: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
   

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 11. Զենք գործադրելը և կրելը 
  

Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների փրկարարական ծառայողներն 
իրավունք ունեն անձամբ կամ ստորաբաժանման կազմում զենք գործադրելու` 

1) քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների փրկարարական ծառայողների, 
լիազորված մարմնի այլ անձնակազմի վրա կատարվող հարձակումները հետ մղելիս, եթե իրական 
վտանգ է սպառնում նրանց կյանքին և առողջությանը. 

2) իրենց զենքին տիրելու փորձերը կանխելիս. 
3) մարդկանց կյանքին և առողջությանը վտանգ սպառնացող կատաղած կամ վայրի 

կենդանիներին վնասազերծելիս. 
4) ռազմական դրության կամ արտակարգ իրավիճակների իրավական ռեժիմի պայմաններում 

համապատասխան լիազոր մարմինների սահմանած պահանջները վարորդի կողմից չկատարելու 
դեպքում տրանսպորտային միջոցը սահմանված կարգով կանգնեցնելիս. 

5) առանց զգուշացման` սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ կետով նախատեսված խնդիրներն 
իրականացնելիս: 

Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում զենք 
կիրառվում է, եթե «Կանգնի'ր» արձագանքից և օդ կրակելուց հետո կարգազանցները չեն 
ենթարկվում: 

Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների փրկարարական 
ծառայողները պարտականությունները կատարելիս զենք գործադրելու իրավունք ունեն Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումներին արգելվում է զենք կիրառել 
հղիության ակնհայտ նշաններով կանանց, հաշմանդամների և անչափահասների նկատմամբ 
(բացառությամբ նրանց կողմից քաղաքացիների կյանքի համար վտանգավոր զինված կամ 
խմբակային հարձակման և զինված դիմադրության դեպքերի): 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս արտակարգ իրավիճակների հետևանքների 
վերացման և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով 
զենքով և հատուկ տեխնիկայով 
հանդերձավորված քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների` Հայաստանի 



Հանրապետությունից դուրս գալու և Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալու կարգը 
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքից 
դուրս քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումներիկողմից զենք կրելը և գործադրելը 
կարգավորվում են միջազգային պայմանագրերով և միջպետական համաձայնագրերով: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
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Հոդված 70. Ուսուցումը հանրապետական գործադիր մարմնի 
ուսումնական հաստատությունում 

(վերնագիրը փոփ. 08.12.11 ՀՕ-305-Ն) 
  
1. Հանրապետական գործադիր մարմնի ուսումնական հաստատություններում ուսուցումն 

իրականացվում է առկա և հեռակա ուսուցման կարգով: 
2. Հանրապետական գործադիր մարմնի ուսումնական հաստատություն առկա ուսուցմամբ որպես 

կուրսանտ կարող են ընդունվել մինչև 23 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիները: 

3. Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները հանրապետական գործադիր 
մարմնի ուսումնական հաստատություն որպես կուրսանտ ընդունվելու համար կարող են դիմել` 

ա) պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելուց հետո. 
բ) ընդունվելու պահին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի համար տարիքը 

լրացած չլինելու դեպքում. 
գ) ընդունվելու պահին սահմանված կարգով պարտադիր 

զինվորական ծառայության տարկետման իրավունքից օգտվելու դեպքում: 
4. Հայաստանի Հանրապետության միջազգային կամ միջպետական պայմանագրերով 

նախատեսված դեպքերում հանրապետական գործադիր մարմնի ուսումնական հաստատություն 
կարող են ընդունվել նաև օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք: 

4.1. Փրկարարական ծառայողները պետական պատվերով առկա ուսուցմամբ բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություն, ասպիրանտուրա (ադյունկտուրա), դոկտորանտուրա ընդունվելու 
դեպքում գործուղվում են Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետության 
համապատասխան ուսումնական հաստատություն: Այդ ուսումնական հաստատություններում 
ուսուցումն ավարտելուց հետո` երկամսյա ժամկետում, փրկարարական ծառայողները նշանակվում 
են համապատասխան պաշտոնների: 

5. Հանրապետական գործադիր մարմնի ուսումնական հաստատության ընդունելության 
քննությունների առարկայական ցանկը և ուսումնական ծրագրերը հաստատվում են օրենքով 
սահմանված կարգով: 

6. Հանրապետական գործադիր մարմնի ուսումնական հաստատությունում 
փրկարարական ծառայությանկուրսանտների, ադյունկտների, ասպիրանտների ընդունելությունը 
կազմակերպվում է պետական պատվերի շրջանակներում: 

7. Հանրապետական գործադիր մարմնի ուսումնական հաստատությունում առկա ուսուցումը 
դադարեցրած կամ ուսումնական հաստատությունից ազատված քաղաքացիները զորակոչվում են 
պարտադիր զինվորական ծառայության ընդհանուր հիմունքներով: 

8. Հանրապետական գործադիր մարմնի ուսումնական հաստատությունում իրականացվում է նաև 
հեռակա ուսուցում փրկարարական ծառայության կրտսեր, միջին և ավագ խմբերի պաշտոններ 
զբաղեցնող ծառայողների համար: Այդ ծառայողներն ընդունելության քննություններին մասնակցում են 
մինչև 30 տարեկանը լրանալը`փրկարարական ծառայության ղեկավարի տրամադրած ուղեգրերի 
առկայության դեպքում: Նման ուղեգիր տրվում է փրկարարական ծառայության կրտսեր խմբի 
պաշտոնում առնվազն մեկ տարի ծառայելուց հետո` ատեստավորման արդյունքների հիման վրա: 

9. Հանրապետական գործադիր մարմնի ուսումնական հաստատությունում կուրսանտների, 
ադյունկտների ուսուցման կարգը և պայմանները սահմանվում են հանրապետական գործադիր 
մարմնի ուսումնական հաստատությունում ուսման մասին կանոնագրքով, որը հաստատում է 
կառավարությունը: 



10. Հանրապետական գործադիր մարմնի բարձրագույն ուսումնական հաստատության կուրսանտ 
շրջանավարտներին հանրապետական գործադիր մարմնի ղեկավարը շնորհում է 
փրկարարական ծառայությանլեյտենանտի կոչում: 
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Հոդված 10. Օրգանական գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծումը և արտահանումը 
  
1. Ներմուծվող օրգանական գյուղատնտեսական` 
1) արտադրանքը պետք է ուղեկցվի արտահանող երկրի իրավասու մարմնի տրամադրած 

սերտիֆիկատով և պարունակի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած 
ներմուծվող օրգանականգյուղատնտեսական սննդամթերքն ուղեկցող օրգանական սերտիֆիկատի 
ձևով սահմանված ամբողջ տեղեկատվությունը. 

2) սննդամթերքը, դեղաբույսերը, տեխնիկական, կերային և ուտելի բույսերը պետք է մակնշված և 
պիտակավորված լինեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, միջազգային 
պայմանագրերին միջպետական համաձայնագրերին, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` 
միջազգային կամ միջպետական ընդունված պահանջներին և նորմերին համապատասխան. 

3) ներմուծողը (մատակարարը) օրգանական սերտիֆիկատի բնօրինակը պետք է պահպանի 
առնվազն 2 տարի: 

2. Եթե ներմուծվող օրգանական գյուղատնտեսական մթերքը համաձայն 
«Բուսասանիտարիայի մասին» ու «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքների ենթարկվել է կարանտին այնպիսի միջոցառումների, որոնք համատեղելի 
չեն օրգանական գյուղատնտեսական սննդամթերքին ներկայացվող պահանջներին, ապա ներմուծվող 
խմբաքանակը կորցնում է օրգանական գյուղատնտեսական սննդամթերք համարվելու 
կարգավիճակը: 

3. Ներմուծվող օրգանական գյուղատնտեսական արտադրանքի վերաբերյալ լիազոր մարմինը 
իրավասու է՝ 

1) պահանջելու տեղեկատվություն այն նյութերի, միջոցների և մեթոդների մասին, որոնք կիրառվել 
են արտահանող երկրում, եթե բացակայում են սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 
փաստաթղթերը. 

2) սպառողների շրջանում մոլորության բացառման նպատակով պահանջելու, որ արտահանող 
երկրում օրգանական գյուղատնտեսական սննդամթերքը, դեղաբույսերը և ուտելի բույսերը մակնշվեն 
և պիտակավորվեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի դրույթները չեն տարածվում «տարանցիկ փոխադրում», 
«ներմուծում մաքսային պահեստ» և «ներմուծում ազատ մաքսային պահեստ» Հայաստանի 
Հանրապետության մաքսային օրենսգրքով սահմանված մաքսային ռեժիմներով Հայաստանի 
Հանրապետություն ներմուծվող օրգանականգյուղատնտեսական սննդամթերքի խմբաքանակների 
վրա: 

5. Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող օրգանական գյուղատնտեսական 
արտադրանքը պետք է համապատասխանի ներմուծող երկրի օրենսդրությամբ սահմանված 
նորմերին, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` համապատասխան միջազգային կամ միջպետական 
ստանդարտներին և նորմերին: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 36. Չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարելը 



  
1. Չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է յուրաքանչյուր հաջորդ ամսվա կենսաթոշակի 

գումարի հետ` մինչև սույն օրենքով սահմանված կարգով կենսաթոշակ վճարելը դադարեցնելը: 
Եթե կենսաթոշակը վճարելը դադարեցվել է, ապա չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է 

դիմելու կամ կենսաթոշակ վճարելը վերսկսելու (կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնելու) 
համար հիմք համարվող տեղեկատվությունը ստացվելու ամսվան նախորդող մեկ տարվա այն 
ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում անձը կենսաթոշակ ստանալու իրավունք է ունեցել: 

Կենսաթոշակառուի մահվան պատճառով չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է 
կենսաթոշակառուի մահվան ամսվանից հաշված՝ նախորդող մեկ տարվա այն ժամանակահատվածի 
համար, որի ընթացքում նա կենսաթոշակ ստանալու իրավունք է ունեցել: 

2. Կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանման մեղքով չվճարված կենսաթոշակի գումարները 
վճարվում են անցած ամբողջ ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում անձը կենսաթոշակի 
իրավունք է ունեցել: 

3. Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է 
մահացածի ամուսնուն կամ 14 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի անչափահաս երեխային` անկախ 
կենսաթոշակառուի մահվան օրվա դրությամբ նրա հետ համատեղ նույն վայրում (հասցեում) 
հաշվառված լինելու հանգամանքից, իսկ ընտանիքի այլ անդամին` եթե նա, ըստ Հայաստանի 
Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալների, կենսաթոշակառուի 
մահվան օրվա դրությամբ նրա հետ համատեղ հաշվառված է եղել նույն վայրում (հասցեում): 
Անչափահաս կամ խնամակալության տակ գտնվող կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում չվճարված 
կենսաթոշակի գումարը վճարվում է նաև նրա օրինական ներկայացուցչին` ծնողին, որդեգրողին կամ 
խնամակալին: 

Այդ գումարը վճարվում է, եթե դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը կենսաթոշակ նշանակող 
ստորաբաժանում են ներկայացվում կենսաթոշակառուի մահվանից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում: 
Վեցամսյա ժամկետում չդիմելու դեպքում կենսաթոշակառուի մահվան պատճառով չվճարված 
կենսաթոշակի գումարը ենթակա է ժառանգման: 

4. Կենսաթոշակ վճարելը վերսկսելու դեպքում չվճարված կենսաթոշակի գումարը (այդ թվում՝ 
դիմելու ամսվա կենսաթոշակի գումարը) վճարվում է միանվագ` Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում: Կենսաթոշակ վճարելը դադարեցված լինելու դեպքում 
չվճարված կենսաթոշակի գումարը լիազորագրով չի վճարվում, բացառությամբ անձի 
(կենսաթոշակառուի)՝ քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրելու, հոգեբուժական 
հաստատությունում բուժվելու, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու 
կամ Հայաստանի Հանրապետության հետ կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում 
միջազգային պայմանագիր միջպետական համաձայնագիր կնքած պետություններ մշտական 
բնակության մեկնող (մեկնած) անձի կենսաթոշակի գործն ուղարկելու դեպքերի: 

4.1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին 
մասնակցելու կամ մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու, կամ 
ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ ստացած վնասվածքի կամ խեղման 
պատճառով (պատճառական կապով) հաշմանդամ ճանաչված անձի կենսաթոշակ վճարելը 
դադարեցված լինելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի չվճարված գումարը վճարվում է նաև 
լիազորագրով, եթե կենսաթոշակառուն հիվանդանոցային ձևով (պայմաններում) բուժվում է 
օտարերկրյա պետությունում (ներառյալ՝ հիվանդանոցային ձևով ախտորոշիչ հետազոտությունները և 
վերականգնողական բուժումը)։ Այս դեպքում չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է 
կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունենալու ամբողջ ժամանակահատվածի համար (անկախ սույն 
հոդվածի 1-ին մասի պահանջից), բայց ոչ ավելի, քան մինչև հիվանդանոցային ձևով (պայմաններում) 
բուժումն ավարտվելը։ 

5. Կենսաթոշակ վճարելը դադարեցնելու դեպքում չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարելու 
համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանում է լիազոր մարմինը: 

6. Կենսաթոշակառուի կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելուց հետո չվճարված 
կենսաթոշակի գումարը վճարվում է նրա, իսկ կենսաթոշակառուի մահվան պատճառով չվճարված 
կենսաթոշակի գումարը` սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված անձանց դիմումի հիման վրա անկանխիկ 
կամ կանխիկ եղանակով՝ դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա ընթացքում: Այդ ժամկետում չվճարված 
կենսաթոշակի գումարը չվճարելու դեպքում այն վճարվում է, եթե դիմումատուն կրկին դիմել է դիմելու 
ամսվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում: 
 

Հոդված 41. Կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելը և վերականգնելը, 
կենսաթոշակ վճարելը դադարեցնելը և վերսկսելը 

  
1. Կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է` 



1) կենսաթոշակառուի մահվան, ինչպես նաև նրան մահացած կամ անհայտ բացակայող 
ճանաչելու դեպքում. 

2) հաշմանդամության ժամկետը լրանալու դեպքում. 
3) կերակրողին կորցնելու դեպքում նշանակված կենսաթոշակի սահմանված ժամկետը լրանալու 

կամ այդ կենսաթոշակի իրավունքը կորցնելու դեպքում. 
4) սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ, 5-րդ, 5.1-ին կետերով 

սահմանված կարգով կենսաթոշակ նշանակելուց հետո կենսաթոշակառուի աշխատելու դեպքում. 
5) սույն օրենքով զինվորական կենսաթոշակ նշանակելուց հետո համապատասխան 

մարմիններում զինվորական ծառայության անցնելու, ինչպես նաև քրեակատարողական ծառայողի, 
դատական ակտերի հարկադիր կատարողի, դատախազի, քննչական կոմիտեի ծառայողի, հատուկ 
քննչական ծառայության ծառայողի կամ դատավորի պաշտոնի նշանակվելու դեպքում. 

6) օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի` Հայաստանի 
Հանրապետությունում բնակվելու իրավունքի ժամկետը լրանալու կամ բնակվելու իրավունքը 
դադարելու դեպքում. 

7) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու դեպքում. 
8) Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացու` մշտապես կամ առավելապես օտարերկրյա 

պետությունում բնակություն հաստատելու դեպքում (Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 
պետական ռեգիստրում օտարերկրյա պետությունում իր բնակության վայրի հասցեով հաշվառվելու 
դեպքում), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրի (հասցեի) հաշվառումից 
դուրս գալու և մեկամսյա ժամկետում չհաշվառվելու դեպքում. 

9) օտարերկրյա քաղաքացուն այլ պետությունում կենսաթոշակ նշանակելու կամ Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացուն և Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացուն Հայաստանի 
Հանրապետության հետ կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում միջազգային պայմանագիր 
միջպետական համաձայնագիր կնքած պետությունում կենսաթոշակ նշանակելու դեպքում. 

10) կենսաթոշակի իրավունքը կորցնելու կամ կենսաթոշակի գործում կեղծ (ոչ հավաստի) 
փաստաթղթեր հայտնաբերելու դեպքում. 

11) Հայաստանի Հանրապետության հետ կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում 
միջազգային պայմանագիր միջպետական համաձայնագիր կնքած պետություններ մշտական 
բնակության մեկնող (մեկնած) անձանց կենսաթոշակի գործերն ուղարկելու դեպքում. 

14) կենսաթոշակառուի` իր կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 
դադարեցնելու մասին նոտարական կարգով վավերացված հայտարարությունը կենսաթոշակ 
նշանակող ստորաբաժանում ներկայացնելու դեպքում. 

15) անձին սխալմամբ (Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խախտմամբ) կենսաթոշակ 
նշանակված լինելու դեպքում: 

Սույն մասում նշված դեպքերում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է այդ 
հանգամանքներն առաջանալու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից, բացառությամբ օրենքով սահմանված 
դեպքերի: 

Սույն մասի 2-րդ կետում նշված դեպքում, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ անձը կերակրողին 
կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ ստանալու իրավունք է ձեռք բերել սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-
ին մասի 2-րդ, 3-րդ կամ 4-րդ կետով սահմանված հիմքով` հաշմանդամ ճանաչվելու կամ հաշմանդամ 
ծնողներ կամ զավակներ ունենալու հետևանքով, կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցվում 
է հաշմանդամության ժամկետը լրանալու օրվանից: 

Առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ ուսումնական հաստատությունում սովորող անձի` կերակրողին 
կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է տվյալ տարվա հուլիսի 1-ից: 

2. Կենսաթոշակ վճարելը դադարեցվում է` 
1) կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարելու դեպքում. 
2) կենսաթոշակառուին (կամ նրա փոխարեն կենսաթոշակն ստանալու՝ օրենքով այդ իրավունքն 

ունեցող անձին) տասներկու ամիս անընդմեջ կենսաթոշակ չվճարելու դեպքում. 
2.1) եթե կենսաթոշակը վճարվում է լիազորագրով (ներկայացվել է կենսաթոշակը լիազորագրով 

վճարելու դիմում)՝ լիազորագրի գործողության ժամկետը լրանալու կամ կենսաթոշակը տասներկու 
ամիս անընդմեջ լիազորագրով վճարելու կամ լիազորագիրը տալու ամսվան հաջորդող 
տասներկուամսյա ժամկետը լրանալու դեպքում. 

2.2) եթե անչափահաս կամ խնամակալության տակ գտնվող կենսաթոշակառուն տասներկու 
ամիս անընդմեջ բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից (կենսաթոշակը կենսաթոշակառուի 
օրինական ներկայացուցչին՝ ծնողին, որդեգրողին կամ խնամակալին վճարվելու դեպքում). 

3) սույն օրենքի 35-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով հայտարարությունը 
չստորագրելու (բանկ չներկայանալու) դեպքում: 

Կենսաթոշակ վճարելը դադարեցվում է կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցվելու 
օրվանից, իսկ սույն մասի 2-րդ, 2.1-ին, 2.2-րդ և 3-րդ կետերում նշված դեպքերում` այդ 
հանգամանքներն առաջանալու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից: 



3. Կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնվում է` 
1) կենսաթոշակառուին մահացած կամ անհայտ բացակայող ճանաչելու մասին դատարանի 

վճիռը վերացնելու վերաբերյալ դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը ներկայացնելու և 
գրավոր դիմելու դեպքում` կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելու օրվանից. 

2) 18 տարին լրացած անձի` կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակի վճարումը 
դադարեցնելու օրվանից, եթե ուսման մասին ուսումնական հաստատությունից տեղեկանք է 
ներկայացվում այդ օրվանից հետո` 6 ամսվա ընթացքում, իսկ այդ ժամկետից հետո տեղեկանք 
ներկայացնելու դեպքում` գրավոր դիմելու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից. 

3) սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով նշանակված կենսաթոշակն 
ստանալու իրավունքը սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում նշված հիմքով դադարեցված լինելու 
դեպքում` 

ա. տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրանալու օրվանից, 
բ. աշխատանքից ազատվելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, գրավոր դիմելու և անհրաժեշտ 

փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում` ազատվելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից, իսկ այդ 
ժամկետը լրանալուց հետո դիմելու դեպքում` գրավոր դիմելու և անհրաժեշտ փաստաթղթերը 
ներկայացնելու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից. 

4) հաշմանդամության ժամկետը լրանալուց հետո` երեք ամսվա ընթացքում, կրկին հաշմանդամ 
ճանաչվելու դեպքում` դադարեցնելու օրվանից, իսկ հաշմանդամության ժամկետը լրանալուց հետո` 
տասներկու ամսվա ընթացքում, հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում` հաշմանդամ ճանաչվելու 
օրվանից` բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնից 
ստացված` անձի հաշմանդամությունը հաստատող տեղեկանքի հիման վրա. 

5) օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի` Հայաստանի 
Հանրապետությունում բնակվելու իրավունքի ժամկետը լրանալուց հետո` երեք ամսվա ընթացքում, 
կրկին բնակվելու իրավունք ձեռք բերելու մասին փաստաթուղթը ներկայացնելու դեպքում` 
բնակության իրավունք ձեռք բերելու օրվանից. 

6) սույն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով նախատեսված հիմքով կենսաթոշակ ստանալու 
իրավունքը դադարեցվելուց հետո համապատասխան մարմիններում զինվորական ծառայությունից 
արձակվելու, ինչպես նաև քրեակատարողական ծառայողի, դատական ակտերի հարկադիր 
կատարողի, դատախազի, քննչական կոմիտեի ծառայողի, հատուկ քննչական ծառայության 
ծառայողի կամ դատավորի պաշտոնից ազատվելու օրվանից հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, դիմելու 
և անհրաժեշտ փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում` արձակվելու կամ ազատվելու ամսվան 
հաջորդող ամսվա 1-ից, իսկ այդ ժամկետը լրանալուց հետո դիմելու դեպքում` գրավոր դիմելու և 
անհրաժեշտ փաստաթուղթ ներկայացնելու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից. 

7) հաշմանդամության ժամկետը լրանալուց տասներկու ամիս հետո հաշմանդամ ճանաչվելու 
դեպքում` հաշմանդամ ճանաչվելու օրվանից, եթե դիմումը ներկայացվել է հաշմանդամ ճանաչվելուց 
հետո` երեք ամսվա ընթացքում, իսկ այդ ժամկետից հետո դիմելու դեպքում` դիմելու օրվանից. 

3.1. Հաշմանդամության ժամկետը լրանալուց հետո` երեք ամսվա ընթացքում, կրկին հաշմանդամ 
ճանաչվելու դեպքում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնելիս կենսաթոշակ ստանալու 
իրավունքը դադարեցնելու օրվան հաջորդող ժամանակահատվածի համար կենսաթոշակը վճարվում 
է հաշմանդամության նոր խմբի համար հաշվարկված կենսաթոշակի չափով: 

3.2. Կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելուց հետո, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-
րդ մասով սահմանված դեպքերի, կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը չի վերականգնվում. այս 
դեպքում անձին կենսաթոշակ է նշանակվում գրավոր դիմումի և կենսաթոշակի գործում առկա կամ 
դիմումի հետ ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա: 

4. Կենսաթոշակ վճարելը վերսկսվում է` 
1) կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը սույն հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կետերի, 3-րդ կետի 

«բ» ենթակետի, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ կետերի հիման վրա վերականգնվելու կամ կենսաթոշակ վճարելը 
սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 2.1-ին կետերի հիման վրա դադարեցված լինելու դեպքում` դիմելու 
(անհրաժեշտ փաստաթղթերը և տեղեկատվությունն ստացվելու) ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից, եթե 
կենսաթոշակառուն, իսկ տասնչորս տարեկան չդարձած անչափահաս կենսաթոշակառուի կամ 
խնամակալության տակ գտնվող կենսաթոշակառուի դեպքում (եթե կենսաթոշակառուն գտնվում է 
Հայաստանի Հանրապետությունում)` նրա օրինական ներկայացուցիչը (ծնողը, որդեգրողը կամ 
խնամակալը) գրավոր դիմումը և անհրաժեշտ մյուս փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ, իսկ 2-
րդ մասի 2.2-րդ կետի հիման վրա դադարեցված լինելու դեպքում` դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա 
1-ից` օրինական ներկայացուցչի գրավոր դիմումի հիման վրա, եթե կենսաթոշակառուն գտնվում է 
Հայաստանի Հանրապետությունում. 

2) կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը սույն հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի «ա» ենթակետի 
հիման վրա վերականգնվելու դեպքում` անձի տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը 
լրանալու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից, իսկ 3-րդ մասի 4-րդ կետի հիման վրա վերականգնվելու 



դեպքում՝ բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնից անձի 
հաշմանդամությունը հաստատող տեղեկանք ստանալու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից. 

3) կենսաթոշակ վճարելը սույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի հիման վրա դադարեցված լինելու 
դեպքում` սույն օրենքի 35-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված հայտարարությունն ստորագրելու 
(բանկ ներկայանալու) մասին բանկից տեղեկատվություն ստանալու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից, 
եթե այդ տեղեկատվությունն ստացվել է կենսաթոշակ վճարելը դադարեցնելու ամսվանից սկսած՝ 12 
ամսվա ընթացքում կամ սույն մասի 1-ին կետով սահմանված կարգով դիմելու (անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը և տեղեկատվությունն ստացվելու) ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից: 

Սույն մասով սահմանված դեպքում կենսաթոշակի վճարումը կատարվում է սույն օրենքի 36-րդ 
հոդվածով սահմանված կարգով: 

5. Կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնվում է, և կենսաթոշակ վճարելը վերսկսվում է, 
եթե կենսաթոշակառուն, ըստ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում 
առկա տվյալների, հաշվառված է Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեում, 
բացառությամբ ռազմական ուսումնական հաստատությունում սովորող անձի: Ուսումնական 
հաստատությունում սովորող անձի՝ կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ ստանալու 
իրավունքը վերականգնելու և կենսաթոշակ վճարելը վերսկսելու, քրեակատարողական հիմնարկում 
գտնվող կամ հոգեբուժական հաստատությունում բուժվող անձի կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 
վերականգնելու և կենսաթոշակ վճարելը վերսկսելու առանձնահատկությունները սահմանում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 
 

Հոդված 55. Անցումային դրույթներ 
  
1. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության 2002 թվականի նոյեմբերի 19-ի ՀՕ-519 օրենքով նշանակված կենսաթոշակը 
վերահաշվարկելու համար լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում կենսաթոշակը 
վերահաշվարկվում է սույն օրենքով սահմանված կարգով: Այդ դեպքում կենսաթոշակի գործում 
առկա` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված ստաժում առանձնապես ծանր, 
առանձնապես վնասակար պայմաններում աշխատած ժամանակահատվածը, քաղաքացիական 
ավիացիայի աշխատողների` թռիչքային ժամերով հաշվարկված ժամկետները, վկայությամբ 
հաստատված ժամանակահատվածը, երեխաների խնամքի ժամանակահատվածը, ուսումնական 
հաստատություններում առկա (ցերեկային) ուսման ժամանակահատվածն աշխատանքային ստաժում 
պահպանվում են նույնությամբ: 

Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների 
սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հոկտեմբերի 
27-ի ՀՕ-258 օրենքով նշանակված կենսաթոշակը վերահաշվարկվում է սույն օրենքով սահմանված 
կարգով: Եթե վերահաշվարկված կենսաթոշակի չափը ցածր է մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը 
նշանակված կենսաթոշակի չափից (առանց հավելումների), ապա կենսաթոշակը վճարվում է նախկին 
չափով: 

Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը միաժամանակ «Պետական կենսաթոշակների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի նոյեմբերի 19-ի ՀՕ-519 օրենքով և 
«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ՀՕ-258 օրենքով կենսաթոշակ 
ստացող անձանց՝ երկու կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը պահպանվում է մինչև 
«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34.1-ին հոդվածով սահմանված դրամական օգնություն 
նշանակելը: 

2. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի 
նոյեմբերի 19-ի ՀՕ-519 օրենքի հիման վրա ձևավորված անհատական (անձնավորված) հաշվառման 
տվյալների բազայում տվյալներն ամբողջացվում են (այդ թվում` 2012 թվականի տվյալները լիազոր 
մարմին են ներկայացվում), և դրանք, ինչպես նաև կենսաթոշակառուների հաշվառման 
տեղեկատվական բազա ներառված տվյալները պետական կենսաթոշակային համակարգի 
շտեմարան են ներառվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

3. Մինչև 2010 թվականի նոյեմբերի 1-ը մահացած` զինվորական կենսաթոշակ ստացած 
կենսաթոշակառուի հուղարկավորությունը կատարած անձին թաղման նպաստը վճարվում է 
մահացածի կենսաթոշակի (ներառյալ` կենսաթոշակին տրվող հավելումները) տասնհինգապատիկի 
չափով, իսկ սույն օրենքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերում նշված անձանց մահվան դեպքում՝ 
չորս հարյուր երեսունհինգ հազար դրամ: 

4. Սկսած 2014 թվականի հունվարի 1-ից՝ հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակին 
տրվում է հավելում` 



1) առաջին խմբի համար` աշխատանքային կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար հիմնական 
կենսաթոշակի 40 տոկոսի չափով. 

2) երկրորդ խմբի համար` աշխատանքային կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար հիմնական 
կենսաթոշակի 20 տոկոսի չափով: 

5. Կենսաթոշակառուին (անչափահաս կամ խնամակալության տակ գտնվող կենսաթոշակառուի 
դեպքում՝ կենսաթոշակառուի օրինական ներկայացուցչին` ծնողին, որդեգրողին կամ խնամակալին) 
սխալմամբ (Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խախտմամբ) ավել վճարված կենսաթոշակի 
գումարների չափում չեն հաշվարկվում այն գումարները, որոնք վճարվել են մինչև 2017 թվականի 
հունվարի 1-ը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ կենսաթոշակի գումարը վճարվել է՝ 

1) կենսաթոշակառուի մահվան ամսվան հաջորդող ամիսների համար կամ Հայաստանի 
Հանրապետության հետ կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում միջազգային պայմանագիր 
միջպետական համաձայնագիր կնքած պետությունում կենսաթոշակառուին կենսաթոշակ նշանակելու 
ամսվան հաջորդող ամիսների համար կամ 

2) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարքի հետևանքով, 
որը հաստատված է դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով: 

6. 2017 թվականի հունվարի 1-ից դադարեցվում են սույն օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ 
կետի հիման վրա մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը սխալմամբ (Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի խախտմամբ) ավել վճարված կենսաթոշակի գումարները Հայաստանի Հանրապետության 
պետական բյուջե վերականգնելու նպատակով կատարվող պահումները։ 

7. Մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը սխալմամբ (Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
խախտմամբ) ավել վճարված և 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջե փաստացի վերականգնված գումարները չեն վերադարձվում: 

8. Եթե կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը հինգ տարի անընդմեջ կենսաթոշակ չվճարելու 
հիմքով դադարեցվել է մինչև 2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ը, ապա՝ 

1) կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնվում է, կենսաթոշակ վճարելը վերսկսվում է 
դիմումի հիման վրա` դիմելու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից, եթե կենսաթոշակառուն, իսկ 14 
տարեկան չդարձած անչափահաս կենսաթոշակառուի կամ խնամակալության տակ գտնվող 
կենսաթոշակառուի դեպքում (եթե կենսաթոշակառուն Հայաստանի Հանրապետությունում է)` նրա 
օրինական ներկայացուցիչը (ծնողը, որդեգրողը կամ խնամակալը) գրավոր դիմումը և անհրաժեշտ 
մյուս փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ. 

2) կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնվելու դեպքում չվճարված կենսաթոշակի 
գումարը վճարվում է դիմումը ներկայացնելու ամսվան նախորդող մեկ տարվա այն 
ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում կենսաթոշակառուն կենսաթոշակ ստանալու 
իրավունք է ունեցել, բայց ոչ ավելի, քան մինչև կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը հինգ տարի 
անընդմեջ կենսաթոշակ չվճարելու հիմքով դադարեցվելը. 

3) անձի մահանալու դեպքում հուղարկավորությունը կատարած անձին թաղման նպաստ չի 
նշանակվում (չի վճարվում), իսկ մահվան պատճառով չվճարված կենսաթոշակի գումարը 
հաշվարկվում է կենսաթոշակառուի մահվան ամսվանից հաշված՝ նախորդող մեկ տարվա այն 
ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում նա կենսաթոշակ ստանալու իրավունք է ունեցել, բայց 
ոչ ավելի, քան մինչև կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը հինգ տարի անընդմեջ կենսաթոշակ 
չվճարելու հիմքով դադարեցվելը։ Այս դեպքում չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է՝ հաշվի 
առնելով Օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասը։ 
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Հոդված 33. Ծերության նպաստ, հաշմանդամության նպաստ, կերակրողին կորցնելու 
դեպքում նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցնելը և վերականգնելը 

  
1. Ծերության նպաստ կամ հաշմանդամության նպաստ կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում 

նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է՝ 
1) նպաստառուի մահվան, ինչպես նաև նրան մահացած կամ անհայտ բացակայող ճանաչելու 

դեպքում. 
2) նպաստառուի հաշմանդամության ժամկետը լրանալու դեպքում. 



3) կերակրողին կորցնելու դեպքում նշանակված նպաստի սահմանված ժամկետը լրանալու կամ 
այդ նպաստի իրավունքը կորցնելու դեպքում. 

4) օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունեցող նպաստառուի` Հայաստանի 
Հանրապետությունում բնակվելու իրավունքի ժամկետը լրանալու կամ բնակվելու իրավունքը 
դադարելու դեպքում. 

5) նպաստառուի՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու դեպքում. 
6) Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացի նպաստառուի` մշտապես կամ առավելապես 

օտարերկրյա պետությունում բնակություն հաստատելու դեպքում (Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության պետական ռեգիստրում օտարերկրյա պետությունում իր բնակության վայրի հասցեով 
հաշվառվելու դեպքում), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրի (հասցեի) 
հաշվառումից դուրս գալու և մեկամսյա ժամկետում չհաշվառվելու դեպքում. 

7) օտարերկրյա քաղաքացի նպաստառուին այլ պետությունում կենսաթոշակ նշանակելու կամ 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն և Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացուն 
Հայաստանի Հանրապետության հետ կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում միջազգային 
պայմանագիր միջպետական համաձայնագիր կնքած պետությունում կենսաթոշակ նշանակելու 
դեպքում. 

8) նպաստի իրավունքը կորցնելու կամ նպաստի գործում կեղծ (ոչ հավաստի) փաստաթղթեր 
հայտնաբերելու դեպքում. 

9) նպաստառուին կամ նրա փոխարեն նպաստն ստանալու իրավունք ունեցող անձին 12 ամիս 
անընդմեջ նպաստ չվճարելու դեպքում. 

10) նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցնելու մասին նոտարական կարգով վավերացված 
հայտարարությունը տարածքային կենտրոն ներկայացնելու դեպքում. 

11) նպաստառուին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կենսաթոշակ 
նշանակելու դեպքում. 

12) անձին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խախտմամբ նպաստ նշանակված լինելու 
դեպքում. 

13) անչափահաս կամ խնամակալության տակ գտնվող նպաստառուի` տասներկու ամիս 
անընդմեջ Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու դեպքում (եթե նպաստը վճարվում է 
նպաստառուի օրինական ներկայացուցչին): 

2. Նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է այդ հանգամանքներն առաջանալու ամսին 
հաջորդող ամսվա 1-ից, բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում նշված դեպքի` 
հաշմանդամության ժամկետը լրանալու օրվանից, ինչպես նաև 11-րդ կետում նշված դեպքում` 
կենսաթոշակ նշանակելու օրվանից: 

3. Առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ ուսումնական հաստատությունում սովորող անձի` կերակրողին 
կորցնելու դեպքում նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է տվյալ տարվա հուլիսի 1-ից: 

4. Նպաստ ստանալու իրավունքը վերականգնվում է՝ 
1) նպաստառուին մահացած կամ անհայտ բացակայող ճանաչելու մասին դատարանի վճիռը 

վերացնելու վերաբերյալ դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը ներկայացնելու և գրավոր 
դիմելու դեպքում` նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցնելու օրվանից. 

2) 18 տարին լրացած անձի` կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստանալու իրավունքը 
դադարեցնելու օրվանից, եթե ուսման մասին ուսումնական հաստատությունից տեղեկանք է 
ներկայացվում այդ օրվանից հետո` 6 ամսվա ընթացքում, իսկ այդ ժամկետից հետո տեղեկանք 
ներկայացնելու դեպքում` գրավոր դիմելու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից. 

3) հաշմանդամության ժամկետը լրանալուց հետո` երեք ամսվա ընթացքում, կրկին հաշմանդամ 
ճանաչվելու դեպքում` դադարեցնելու օրվանից, իսկ հաշմանդամության ժամկետը լրանալուց հետո` 
տասներկու ամսվա ընթացքում, հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում` հաշմանդամ ճանաչվելու 
օրվանից` բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնից 
ստացված` անձին հաշմանդամ ճանաչելու մասին բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման 
քաղվածքի հիման վրա. 

3.1) հաշմանդամության ժամկետը լրանալուց տասներկու ամիս հետո հաշմանդամ ճանաչվելու 
դեպքում` հաշմանդամ ճանաչվելու օրվանից, եթե դիմումը ներկայացվել է հաշմանդամ ճանաչվելուց 
հետո` երեք ամսվա ընթացքում, իսկ այդ ժամկետից հետո դիմելու դեպքում` դիմելու օրվանից. 

4) սույն հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ, 13-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով նպաստ ստանալու 
իրավունքը դադարեցված լինելու դեպքում` գրավոր դիմելու և անհրաժեշտ փաստաթղթերը 
նպաստառուի (անչափահաս կամ խնամակալության տակ գտնվող նպաստառուի դեպքում` նրա 
օրինական ներկայացուցչի) կողմից անձամբ ներկայացվելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից: 

5. Նպաստ ստանալու իրավունքը վերականգնվելու դեպքում տվյալ նպաստի իրավունքը չի 
վերանայվում: 

6. Հաշմանդամության ժամկետը լրանալուց հետո` 3 ամսվա ընթացքում, կրկին հաշմանդամ 
ճանաչվելու դեպքում նպաստ ստանալու իրավունքը վերականգնելիս նպաստ ստանալու իրավունքը 



դադարեցնելու օրվան հաջորդող ժամանակահատվածի համար նպաստը վճարվում է 
հաշմանդամության նոր խմբի համար հաշվարկված չափով: 

7. Նպաստ ստանալու իրավունքը վերականգնվում է, եթե նպաստառուն, ըստ Հայաստանի 
Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալների, հաշվառված է 
Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեում, իսկ նպաստը նրա օրինական 
ներկայացուցչին վճարվելու դեպքում` նաև եթե անչափահաս կամ խնամակալության տակ գտնվող 
նպաստառուն գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում: 

8. Հաշմանդամ երեխա ճանաչված անձի հաշմանդամության նպաստ ստանալու իրավունքը 
վերականգնվում, նպաստ վճարելը վերսկսվում և չվճարված նպաստի գումարը վճարվում է նաև 
սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 8.3-րդ մասով սահմանված` ծնողի համաձայնության հիման վրա: 

9. Ուսումնական հաստատությունում սովորող անձի՝ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ 
ստանալու իրավունքը վերականգնվում, նպաստ վճարելը վերսկսվում և չվճարված նպաստի 
գումարը վճարվում է «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով: 
 

Հոդված 37. Քաղաքացիների պատասխանատվությունը 
  
1. Պետական նպաստ ստացող ընտանիքի (քաղաքացու) ներկայացրած փաստաթղթերում կամ 

այլ մարմիններից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստացված 
տվյալներում նպաստի իրավունք տվող ոչ հավաստի տեղեկությունների հայտնաբերման դեպքում 
նպաստի վճարումը դադարեցվում է հայտնաբերման ամսից: 

2. Ավել վճարված գումարները, բացառությամբ սույն հոդվածի 2.1-ին և 2.3-րդ մասերում նշված 
դեպքերի, ամբողջությամբ ենթակա են վերադարձման կամ դատական կարգով բռնագանձման, 
սակայն ավել գումարների վճարման հանգամանքի հայտնաբերման ամսվան նախորդած 12 
ամիսների ընթացքում ստացած ավել գումարի չափից ոչ ավելի: Ավել վճարված նպաստի 
գումարները, նպաստ նշանակող տարածքային կենտրոնի հետ փոխհամաձայնեցված 
ժամանակացույցի հիման վրա կարող են վերադարձվել նաև՝ 

1) նպաստ նշանակող տարածքային կենտրոնի այն աշխատակցի կողմից, որի մեղքով 
(գործողությունների կամ անգործության արդյունքում) վճարվել են նպաստի գումարները. 

2) այն անձի կողմից, որին նշանակվել (վճարվել) է նպաստը, նրա օրինական ներկայացուցչի 
կողմից, նրանց փոխարեն նպաստն ստանալու՝ օրենքով այդ իրավունքն ունեցող անձի կողմից կամ 
այլ անձի կողմից: 

2.1. Ժամանակավոր անաշխատունակության և վարձու աշխատողի, ինքնուրույնաբար իրեն 
աշխատանքով ապահոված անձի մայրության նպաստների ավել վճարված գումարների հետ 
կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Ժամանակավոր անաշխատունակության և 
մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: 

2.2. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված նպաստի, 23.2-րդ 
հոդվածում նշված չաշխատող անձանց տրվող մայրության նպաստի ավել վճարված գումարները 
ենթակա են վերադարձման, եթե նպաստը նշանակվել է դիմումին կից սխալ տեղեկություններով 
փաստաթղթեր ներկայացնելու հիման վրա, և խախտումը հայտնաբերվել է նպաստը նշանակելուց 
հետո՝ 12 ամսվա ընթացքում: 

2.3. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-9-րդ կետերով սահմանված նպաստներից 
պահումներ կատարելու, այդ նպաստների ավել վճարված գումարները հետ գանձելու 
(վերադարձնելու, բռնագանձելու) հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են 
կենսաթոշակի ավել վճարված գումարները հետ գանձելու (Հայաստանի Հանրապետության 
պետական բյուջե վերականգնելու, բռնագանձելու) համար «Պետական կենսաթոշակների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: Սույն մասում նշված նպաստների՝ 
ավել վճարված գումարների չափում չեն հաշվարկվում այն գումարները, որոնք վճարվել են մինչև 
2017 թվականի հունվարի 1-ը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ նպաստի գումարը վճարվել է՝ 

1) նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող անձի մահվան ամսվան հաջորդող ամիսների համար 
կամ Հայաստանի Հանրապետության հետ կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում 
միջազգային պայմանագիր միջպետական համաձայնագիր կնքած պետությունում նպաստ ստանալու 
իրավունք ունեցող անձին կենսաթոշակ նշանակելու ամսվան հաջորդող ամիսների համար կամ 

2) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարքի հետևանքով, 
որը հաստատված է դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով: 

2.4. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված նպաստի, 23.2-րդ 
հոդվածում նշված չաշխատող անձանց տրվող մայրության նպաստի ավելի վճարված գումարները 
կարող են դատական կարգով բռնագանձվել գործատուից, եթե այդ գումարները վճարվել են 
«Եկամտային հարկի, շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» 



Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված՝ գրանցման հայտը 
ներկայացնելու ժամկետների խախտման հետևանքով (այդ թվում՝ եթե գրանցման հայտը 
ներկայացվել է «Եկամտային հարկի, շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված 
հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 
սահմանված՝ տեղեկատվական բազայում ներառված տվյալներում փոփոխություններ կատարելու 
նպատակով)։ 

3. Խորհրդի պատշաճ հիմնավորված առաջարկությամբ ընտանիքի (քաղաքացու) ներկայացրած 
փաստաթղթերում նպաստի իրավունք տվող կամ նպաստի չափի փոփոխություն առաջացնող ոչ 
հավաստի տեղեկությունների հիման վրա սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերով 
սահմանված նպաստների ավել վճարված գումարները կարող են վերադարձվել ընտանիքի 
(քաղաքացու) հետ գրավոր համաձայնությամբ կազմված ժամանակացույցով կամ համարվել մարած` 
ոչ ավելի ստացած վերջին ամսվա նպաստի եռապատիկը: Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-
րդ և 5-րդ կետերով սահմանված նպաստների, 23.2-րդ հոդվածում նշված չաշխատող անձանց 
տրվող մայրության նպաստի ավել վճարված գումարները կարող են վերադարձվել քաղաքացու հետ 
գրավոր համաձայնությամբ կազմված ժամանակացույցով: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված` խորհրդի առաջարկության մասին որոշման 
կայացման և ընտանիքի (քաղաքացու) հետ գրավոր համաձայնությամբ ժամանակացույց կազմելու 
կարգը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 2. Երեխայի իրավունքների մասին օրենսդրությունը 
Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքները սահմանվում են Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերով, սույն օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության այլ նորմատիվ իրավական 
ակտերով: Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգային պայմանագրերով 
սահմանված են երեխայի իրավունքները կարգավորող այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն 
օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրի նորմերը: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին օրենսդրությունը 
Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին օրենսդրությունը բաղկացած է 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունից, սույն օրենքից, այլ օրենքներից և իրավական 
ակտերից: 

Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգային պայմանագրերով սահմանված 
են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են պայմանագրի նորմերը: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
   

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 



Հոդված 34. Ուսումնական հաստատության մասնաճյուղերը 
  
1. Ուսումնական հաստատությունը կարող է ստեղծել մասնաճյուղեր: 
2. Մասնաճյուղն իրավաբանական անձ չէ և գործում է ուսումնական հաստատության 

հաստատած կանոնադրության համաձայն: 
Օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների մասնաճյուղերի ստեղծումը և գործունեությունը 

կարգավորվում են սույն օրենքով կամ միջազգային միջպետական պայմանագրերով: 
Մասնաճյուղի ղեկավարները նշանակվում են ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ 

նախատեսված կարգով: 
3. Մասնաճյուղերը գործում են իրենց ստեղծող ուսումնական հաստատությունների անունից: 

Ուսումնական հաստատությունները պատասխանատվություն են կրում իրենց մասնաճյուղերի 
գործունեության համար: 
 

Հոդված 51. Միջազգային համագործակցությունը կրթության բնագավառում 
  
1. Կրթության բնագավառում միջազգային համագործակցությունն իրականացվում է Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությանը և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին 
համապատասխան: Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգային պայմանագրով 
սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային 
պայմանագրի նորմերը: 

2. Ուսումնական հաստատություններն իրավունք ունեն համագործակցել օտարերկրյա 
ուսումնական, գիտական և այլ կազմակերպությունների հետ` Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությանը և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին 
համապատասխան: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 2. Հանրակրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը 
1. Հանրակրթության բնագավառը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ, «Կրթության մասին», «Նախադպրոցական կրթության մասին», «Պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, սույն 
օրենքով, ոլորտը կարգավորող այլ օրենքներով և իրավական ակտերով: 

2. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացված պայմանագրերով սահմանված են այլ 
նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի 
նորմերը: 
 

Հոդված 3. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 
1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները. 
1) հանրակրթություն` անձի ուսուցման և դաստիարակության գործընթաց, որն իրականացվում է 

նախադպրոցական, տարրական, հիմնական, միջնակարգ կրթության հիմնական և լրացուցիչ 
ծրագրերով. 

2) տարրական կրթություն՝ պարտադիր կրթության առաջին մակարդակ, որը ներառում է 
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին աստիճանը. 

3) հիմնական կրթություն` պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակ, որը ներառում է 
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները. 

4) միջնակարգ կրթություն` հանրակրթության երրորդ մակարդակ, որը ներառում է 
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները. 

5) հանրակրթության պետական չափորոշիչ` նորմատիվ փաստաթուղթ, որը սահմանում է 
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը, կրթական 



ծրագրի առավելագույն ծավալը, ըստ կրթական մակարդակների` շրջանավարտներին ներկայացվող 
ընդհանրական որակական պահանջները, սովորողների գնահատման համակարգը. 

6) հանրակրթական ծրագիր (հիմնական և լրացուցիչ)` հանրակրթության նպատակների 
իրականացմանն ուղղված ուսումնական պլանների, առարկայական ծրագրերի և ուսուցման 
կազմակերպման ձևերի ամբողջություն. 

ա. այլընտրանքային կրթական ծրագիր` առարկայական ծրագրերի, ուսումնական պլանների, 
ուսուցման կազմակերպման ձևերի, միջոցների և մեթոդների բազմազանություն առաջարկող 
կրթական ծրագիր, որն ապահովում է հանրակրթության պետական չափորոշիչով սահմանված 
արդյունքները, 

բ. հեղինակային կրթական ծրագիր` այլընտրանքային կրթական ծրագրի տեսակ, որը միջազգային 
չափանիշներով ճանաչված (վկայագրված) է որպես հեղինակային կամ ստեղծված, մշակված և 
ներդրված է մանկավարժական որոշակի համակազմի կամ կառավարման մարմնի (մարմինների) 
կողմից, 

գ. փորձարարական կրթական ծրագիր` սահմանված կարգով որոշակի ժամկետով ներդրված 
այլընտրանքային կրթական ծրագիր, որի նպատակն է ապահովել կրթության կազմակերպման 
բազմազանությունը, միջազգային համագործակցությունը, կրթության արդյունավետ կազմակերպման 
համակարգերի բացահայտումը և ներդրումը, 

դ. միջազգային կրթական ծրագիր` միջազգային պայմանագրի միջկառավարական կամ 
միջգերատեսչական համաձայնագրի հիման վրա կամ տասը և ավելի օտարերկրյա 
պետություններում իրականացվող այլընտրանքային կրթական ծրագիր. 

7) հանրակրթական ուսումնական հաստատություն (այսուհետ` ուսումնական 
հաստատություն)`իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություն կամ դրա 
ստորաբաժանում, որն իրականացնում է հանրակրթական հիմնական ծրագիր(եր). 

8) հանրակրթական դպրոց` մեկ կամ մի քանի ընդհանուր, այդ թվում՝ հոսքային կամ առանձին 
առարկաների խորացված ուսուցմամբ հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող 
ուսումնական հաստատության տեսակ. 

9) մասնագիտացված հանրակրթական դպրոց` ռազմագիտության, սպորտի, արհեստների, 
արվեստի կամ գիտության որևէ բնագավառում հանրակրթական հիմնական մասնագիտացված 
ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության տեսակ. 

10) հատուկ հանրակրթական դպրոց` կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, 
ինչպես նաև հակասոցիալական վարք դրսևորող սովորողների համար հանրակրթական հիմնական 
ընդհանուր և (կամ) հանրակրթական հիմնական հատուկ ծրագրեր իրականացնող ուսումնական 
հաստատության տեսակ. 

10.1) կրթության առանձնահատուկ պայմաններ` անձի հանրակրթական հիմնական ծրագրի 
յուրացմանը նպատակաուղղված առարկայական ծրագրերի և ուսուցման մեթոդների, ուսուցման 
անհատական տեխնիկական միջոցների, հարմարեցված միջավայրի, ինչպես նաև 
մանկավարժական, սոցիալական և այլ ծառայությունների ամբողջություն. 

10.2) կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձ՝ ուսուցման հետ կապված 
դժվարություններ, այդ թվում՝ զարգացման ֆիզիկական կամ մտավոր առանձնահատկություններ 
ունեցող անձ, որի կողմից հանրակրթական հիմնական ծրագրերը յուրացվելու համար անհրաժեշտ են 
կրթության առանձնահատուկ պայմաններ. 

10.3) ներառական կրթություն` յուրաքանչյուր երեխայի համար, այդ թվում՝ կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, զարգացման առանձնահատկություններին 
համապատասխան, անհրաժեշտ պայմանների և հարմարեցված միջավայրի ապահովման միջոցով 
կրթական գործընթացին առավելագույն մասնակցության և հանրակրթության պետական 
չափորոշիչով սահմանված արդյունքի ապահովում. 

10.4) մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ՝ ուսումնամեթոդական, 
հոգեբանական և մանկավարժական աջակցություն, որը ցուցաբերվում է սովորող երեխային, նրա 
ծնողին և մանկավարժական աշխատողին. 

10.5) երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատում՝ անձի կրթական 
ծրագրերին մասնակցության դիտարկում, երեխայի զարգացման հնարավորությունների 
բացահայտում և կրթության առանձնահատուկ անհրաժեշտ պայմանների սահմանում. 

10.6) մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն՝ երեխայի կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիքը գնահատող, կրթությանն աջակցող 
մանկավարժահոգեբանական և այլ օժանդակող ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն. 

10.7) ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակ` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած նվազագույն ֆինանսավորման չափ, որն անհրաժեշտ է կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների ապահովման համար. 



10.8) անհատական ուսուցման պլան` հանրակրթության պետական և առարկայական 
չափորոշիչների, ծրագրերի և երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի հիման 
վրա կազմված փաստաթուղթ, որը սահմանում է սովորողի կրթության կազմակերպման տարեկան 
նպատակը, խնդիրները և դրանց հասնելու գործողությունները (ներառյալ՝ աջակցող 
ծառայությունները). 

10.9) ուսուցչի օգնական` կրթության կազմակերպման գործընթացում ուսուցչին աջակցող 
մանկավարժական աշխատող. 

11) բազմահամակազմ դասարան` տարբեր դասարանների առարկայական ծրագրեր յուրացնող 
սովորողներից բաղկացած ուսումնական խումբ. 

12)  մանկավարժական աշխատող` սովորողների կողմից հանրակրթական ծրագրերի յուրացմանը 
նպաստող և (կամ) կրթության բովանդակության պահանջները ապահովող ուսումնական 
հաստատության, ինչպես նաև մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների աշխատակից. 

13) ուսուցիչ` ուսումնական հաստատությունում սովորողների կողմից առարկայական ծրագրերի 
յուրացումը դասապրոցեսի միջոցով ապահովող և այդ գործընթացի համար անմիջականորեն 
պատասխանատու մանկավարժական աշխատող. 

14) ուսուցչի ատեստավորում` ուսուցչի գիտելիքների, աշխատանքային կարողությունների, 
հմտությունների՝ զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանության որոշման գործընթաց. 

14.1) ուսուցչի վերապատրաստում` վերապատրաստող կազմակերպություններում ուսուցչի 
կողմից կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած` ուսուցչի 
վերապատրաստման չափորոշիչներին և ծրագրերին համապատասխան մասնագիտական նոր 
գիտելիքների, հմտությունների և ունակությունների յուրացում ու կատարելագործում. 

14.2) որակավորման տարակարգ` ուսուցչի մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային 
ունակություններին ու կարողություններին համապատասխանող որակավորման չափանիշ. 

15) դասագրքի փորձաքննություն` կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի 
սահմանած կարգով հանրակրթության պետական չափորոշիչներին դասագրքի 
համապատասխանության գնահատման գործընթաց: 
 

Հոդված 7. Հանրակրթական ծրագրերը 
1. Հանրակրթական հիմնական ծրագրերն ուսումնական պլանների ու առարկայական ծրագրերի 

և դրանց համապատասխան ուսուցման կազմակերպման ձևերի, միջոցների ու մեթոդների 
ամբողջությունն է, որն ապահովում է հանրակրթության պետական չափորոշիչով սահմանված` 
շրջանավարտներին ներկայացվող նվազագույն որակական պահանջները` ըստ մակարդակների: 

2. Հանրակրթական լրացուցիչ ծրագրերը նպատակաուղղված են հիմնական ծրագրերից դուրս 
սովորողների նախասիրությունների և կրթական պահանջմունքների բավարարմանը: 
Հանրակրթական լրացուցիչ ծրագիր կարող է իրականացնել ուսումնական հաստատությունը կամ այլ 
կազմակերպություն` համաձայն իր կանոնադրության: 

3. Հանրակրթական հիմնական ծրագրերն են նախադպրոցական, ինչպես նաև միջնակարգ 
կրթության հետևյալ ծրագրերը. 

1) տարրական հանրակրթական (ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ). 
2) հիմնական հանրակրթական (ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ). 
3) միջնակարգ հանրակրթական (ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ): 
Հանրակրթական ընդհանուր ծրագրերը ներառում են նաև հոսքային կամ առանձին առարկաների 

խորացված ուսուցման ծրագրերը: 
Նախադպրոցական ծրագրերն իրականացվում են ոլորտը կարգավորող օրենսդրությանը 

համապատասխան: 
4. Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը մշակում և հաստատում է 

տարրական, հիմնական և միջնակարգ հանրակրթական ընդհանուր, մասնագիտացված և հատուկ 
պետական ծրագրեր (այսուհետ` հանրակրթական պետական ծրագիր): 

Հանրակրթական պետական ծրագիրը ներառում է օրինակելի ուսումնական պլանը, 
առարկայական չափորոշիչներն ու ծրագրերը, երաշխավորված դասագրքերի ցանկը, ծրագրի 
իրականացումն ապահովող իրավական այլ ակտեր: 

5. Հանրակրթական պետական ծրագրի օրինակելի ուսումնական պլանը կազմված է պետական և 
դպրոցական հետևյալ բաղադրիչներից. 

1) պետական բաղադրիչը ներառում է առարկայացանկը և դրան հատկացվող ժամաքանակները. 
2) դպրոցական բաղադրիչին հատկացված ժամաքանակը նախատեսված է հոսքային կամ 

առանձին առարկաների խորացված կրթական ծրագրերի իրականացման և (կամ) սովորողների 
նախասիրություններին, ուսումնական հաստատության առանձնահատկություններին, համայնքի 



կարիքներին համապատասխան կրթություն կազմակերպելու նպատակով: Դպրոցական բաղադրիչը 
տնօրինում է ուսումնական հաստատությունը: 

Հանրակրթական պետական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատությունն օրինակելի 
ուսումնական պլանի հիման վրա հաստատում է իր ուսումնական պլանը: 

6. Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը կարող է հաստատել 
այլընտրանքային հանրակրթական հիմնական, այդ թվում՝ փորձարարական, հեղինակային և 
միջազգային ծրագրեր, որոնք չեն հակասում հանրակրթության պետական չափորոշչին: 

6.1. Ուսումնական հաստատությունները կարող են միջազգային ծրագրեր իրականացնել և օտար 
լեզուներով կրթություն կազմակերպել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
որոշումով։ Ուսումնական հաստատությանը օտար լեզվով կրթություն կազմակերպելու թույլտվություն 
տալու կարգը մշակում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը և ներկայացնում 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը։ 

Օտար լեզվով կրթական ծրագրեր կարող են իրականացնել բացառապես ոչ պետական 
ուսումնական հաստատությունները, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերովմիջպետական, 
միջկառավարական համաձայնագրերով ստեղծված ուսումնական հաստատությունները։ 

Օտար լեզվով կրթական ծրագրեր իրականացնող` սույն մասով սահմանված ուսումնական 
հաստատություններում սովորող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար հայոց 
լեզվի և հայագիտական առարկաների հայերենով ուսուցումը պարտադիր 
է՝ հանրակրթության պետական չափորոշիչին համապատասխան։ 

Սույն մասով սահմանված ուսումնական հաստատությունների առավելագույն թիվը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 11-ն է, որից` 

1) երկուսը կարող են ստեղծվել որպես ոչ պետական ուսումնական հաստատություններ Դիլիջան 
և Ջերմուկ քաղաքներում և կրթություն կազմակերպել առնվազն 6-րդ դասարանի հիմքի վրա (7-րդ 
դասարանից). 

2) ինը կարող են ստեղծվել նաև միջազգային պայմանագրերի միջպետական և (կամ) 
միջկառավարական համաձայնագրերի հիման վրա և իրականացնել միջնակարգ կրթության երրորդ 
աստիճանի հանրակրթական ծրագրեր։ 

Նույն օտար լեզվով կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 
առավելագույն թիվը 4-ն է: 

Սույն մասով սահմանված ուսումնական հաստատությունները չեն կարող ունենալ մասնաճյուղ 
կամ ստորաբաժանում: 

7. Հանրակրթական հիմնական ծրագրերը կառուցվում են հաջորդականության և 
շարունակականության սկզբունքով: Հանրակրթական հիմնական ծրագրերը, ըստ կրթական 
աստիճանների, դասակարգվում են. 

1) 1-ին աստիճանի` տարրական. 
2) 2-րդ աստիճանի` հիմնական. 
3) 3-րդ աստիճանի` միջնակարգ: 
Հանրակրթական ծրագրերի յուրացման արդյունքներն ամփոփվում են կրթական յուրաքանչյուր 

աստիճանի ավարտին: Հանրակրթական ծրագրի նախորդ աստիճանը չյուրացրած սովորողին չի 
թույլատրվում անցնել հանրակրթության հաջորդ աստիճան: 

8. Միջնակարգ կրթության նորմատիվային ժամկետը 12 տարի է` եռաստիճան համակարգով. 
1) 1-ին աստիճան՝ 4 տարի, 1-4-րդ դասարաններ. 
2) 2-րդ աստիճան՝ 5 տարի, 5-9-րդ դասարաններ. 
3) 3-րդ աստիճան՝ 3 տարի, 10-12-րդ դասարաններ: 
9. Մասնագիտացված հանրակրթական, արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած երեխաների, 

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների և այլընտրանքային կրթական 
ծրագրերի իրականացման համար կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը կարող 
է սահմանել այլ ժամկետներ: 

10. Հանրակրթական հիմնական ծրագրերը, որպես անբաժանելի մաս, կարող են ներառել` 
1) ուսումնական հաստատության կողմից իրականացվող ուսումնամեթոդական, 

փորձարարական, հետազոտական աշխատանքները. 
2) մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական կատարելագործման միջոցառումները. 
3) սովորողների համար հանրակրթական լրացուցիչ դասընթացների կազմակերպումը. 
4) սովորողների առողջության պահպանման միջոցառումները. 
5) սովորողների սննդի կազմակերպումը. 
6) սովորողների տրանսպորտային կազմակերպված փոխադրումները. 
7) սովորողների երկարօրյա ուսուցման և (կամ) գիշերակացի կազմակերպումը. 
8) ուսումնաարտադրական բազաներում, մարզաառողջարարական ճամբարներում սովորողների 

ուսուցման, դաստիարակության ու հանգստի կազմակերպումը: 



11. Հանրակրթական հիմնական ծրագրերից յուրաքանչյուրի (այդ թվում` նախադպրոցական) 
իրականացումը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն է: 

Հանրակրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիան տալիս է կրթության պետական 
կառավարման լիազորված մարմինը` լիցենզավորման գործընթացը կարգավորող օրենքով 
սահմանված կարգով: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 2. Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենսդրությունը
1. Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության բնագավառում 

հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, 
«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն օրենքով և իրավական այլ 
ակտերով: 

2. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգային պայմանագրերով 
սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային 
պայմանագրերի նորմերը: 
 

Հոդված 13. Բարձրագույն ուսումնական հաստատության ստեղծումը, վերակազմակերպումը, 
լուծարումը, լիցենզավորումը, հավատարմագրումը 

1. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և 
լուծարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

2. Բարձրագույն և հետբուհական կրթական գործունեության լիցենզավորումը՝ 
1) բարձրագույն և հետբուհական կրթական ծրագրերը կարող են իրականացվել միայն լիցենզիայի 

առկայության դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով. 
2) կրթական գործունեության լիցենզիան ուսումնական հաստատությանը տալիս է լիազորված 

մարմինը: Կրթական ծրագրերի լիցենզավորումն իրականացվում է օրենքով և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով. 

3) ուսումնական հաստատության լիցենզավորման համար հիմք են մանկավարժական և 
պրոֆեսորադասախոսական հիմնական կազմի, լաբորատոր բազայի և ուսումնական տարածքի, 
ուսումնաարտադրական պրակտիկայի բազայի, գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի 
առկայությունը և ուսումնամեթոդական ապահովումը: 

3. Պետական հավատարմագրումը 
1) անկախ մասնագիտական ուսումնական հաստատության գերատեսչական ենթակայությունից և 

կազմակերպաիրավական ձևից` պետական հավատարմագրումն իրականացվում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով. 

2) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, դրանց 
մասնագիտությունների, հետբուհական կրթական ծրագրերի պետական հավատարմագրումն 
իրականացվում է լիցենզիայի առկայության դեպքում. 

3) բարձրագույն մասնագիտական կրթության գծով պետական հավատարմագրումն 
իրականացվում է ըստ ուսումնական հաստատությունների և դրանց մասնագիտությունների. 

4) հավատարմագրման կարգը, չափանիշները և հավատարմագրի գործողության ժամկետը 
հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը. 

5) պետական հավատարմագրման նպատակն է ուսուցման և առանձին մասնագիտությունների 
գծով շրջանավարտների պատրաստման որակի` պետական կրթական չափորոշիչներին 
համապատասխանության ճանաչումը, ինչպես նաև նպաստելը ուսումնական հաստատության 
զարգացման ծրագրերի արդյունավետության բարձրացմանը. 

6) պետական հավատարմագրման վկայականը հավաստում է ուսումնական հաստատության 
իրականացրած կրթական ծրագրերի մակարդակի, դրանց բովանդակության և շրջանավարտների 
որակի համապատասխանությունը պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին. 

7) ուսումնական հաստատությունների, դրանց մասնագիտությունների հավատարմագրումն 
իրականացվում է առանձին փուլերով՝ ըստ կրթական ծրագրերի. 



8) Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն և հետբուհական կրթության համակարգում 
պետական հավատարմագրման ենթակա են բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված 
մասնագետի և հետբուհականմասնագիտական կրթական ծրագրերը. 

9) պետական հավատարմագրման վկայականը տրվում է բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությանը ուսումնական հաստատության և դրա ուսանողների և երկու տարվա 
շրջանավարտների առնվազն 60 տոկոսի ատեստավորման վերաբերյալ դրական եզրակացության 
հիման վրա, ինչպես նաև այդ հաստատության մասնագիտությունների առնվազն 75 տոկոսի 
պետական հավատարմագրման առկայության դեպքում. 

10) ուսումնական հաստատության մասնաճյուղերը հավատարմագրվում են ընդհանուր 
հիմունքներով՝ մասնաճյուղ ունեցող ուսումնական հաստատության հայտի հիման վրա, մայր բուհի 
կազմում. 

11) Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա այլ 
պետությունների, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, կազմակերպությունների 
մասնակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված ուսումնական հաստատությունները 
և դրանց մասնաճյուղերն իրավահավասար են պետական բարձրագույնուսումնական 
հաստատությունների հետ և լիցենզավորվում, հավատարմագրվում են Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներով, սույն օրենքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Հայաստանի 
Հանրապետության վավերացված միջազգային պայմանագրերով. 

12) բարձրագույն ուսումնական հաստատության տված ավարտական փաստաթղթում 
(դիպլոմում) նշվում է ուսումնական հաստատության, դրա առանձին մասնագիտության 
հավատարմագրված լինելու փաստը: 

4. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը կարող է ստանալ նաև հասարակական 
հավատարմագրում, որը հասարակական հավատարմագրում իրականացնող 
կազմակերպությունների կողմից իրենց չափանիշներին և պահանջներին բարձրագույն ուսումնական 
հաստատության գործունեության մակարդակի համապատասխանության ճանաչումն է: 
 

Հոդված 20. Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության գիտական 
աստիճանների և գիտական կոչումների մասին օտարերկրյա պետությունների 
փաստաթղթերի ճանաչումն ու համարժեքության հաստատումը 

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության, գիտական աստիճանների և 
գիտական կոչումների մասին օտարերկրյա պետությունների փաստաթղթերի ճանաչումն ու 
համարժեքության հաստատումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այդ 
բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների միջև կնքված 
միջազգային պայմանագրերով միջպետական, միջկառավարական պայմանագրերով, 
համաձայնագրերով: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
  

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 13. Փորձաքննության բնագավառում պետական կառավարումը 
  
1. Փորձաքննության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

իրավասություններն են` 
1) պետական միասնական քաղաքականության իրականացումը. 
2) լիազոր մարմնի կարգավիճակի սահմանումը. 
3) պետական փորձաքննության կազմակերպիչների գործունեության հավատարմագրման կարգի 

հաստատումը. 
4) պետական փորձաքննություն իրականացնող գիտական կազմակերպությունների ցանկի 

ձևավորման կարգի հաստատումը. 
5) պետական փորձաքննություն կազմակերպելու և իրականացնելու կարգի հաստատումը: 
2. Լիազոր մարմնի իրավասություններն են` 
1) փորձաքննության բնագավառի իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը. 



2) փորձաքննության կազմակերպիչներին և փորձագետներին առաջադրվող պահանջների 
սահմանումը. 

3) պետական հավատարմագրման կարգի և չափանիշների մշակումը. 
4) պետական փորձաքննության մեթոդական և կազմակերպատեխնիկական հիմքերի մշակումն ու 

հաստատումը. 
5) գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական նպատակային-ծրագրային 

ֆինանսավորման նախագծերի, ինչպես նաև ծրագրերի կատարման ընթացքի պետական 
փորձաքննության կազմակերպումը. 

6) միջազգային միջպետական պայմանագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում իրականացվող միջպետական գիտական և գիտատեխնիկական նախագծերի, ինչպես 
նաև ծրագրերի կատարման ընթացքի պետական փորձաքննության կազմակերպումը. 

7) փորձաքննության բնագավառում միջազգային պայմանագրերով նախատեսված Հայաստանի 
Հանրապետության պարտավորությունների կատարումը. 

8) փորձաքննության բնագավառում միջազգային համագործակցության պայմանագրերի կնքումը. 
9) փորձաքննության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված այլ 

իրավասությունների իրականացումը: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԱՅԼ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ (ՄԻՋԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ) 

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄՆ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ 

ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 1. Սույն օրենքը կարգավորում է 2015 թվականի հունիսի 26-ին կնքված՝ «Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու 
մասին» համաձայնագրի և հետագայում կնքվելիք միջազգային պայմանագրերի 
միջպետական (միջկառավարական) համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի 
Հանրապետության զինված ուժերի համար բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի 
ներմուծումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու հետ կապված հարաբերությունները: 

  
Հոդված 2. 2015 թվականի հունիսի 26-ին կնքված՝ «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին» 
համաձայնագրի և հետագայում կնքվելիք միջազգային պայմանագրերի 
միջպետական(միջկառավարական) համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի 
Հանրապետության զինված ուժերի համար Հայաստանի Հանրապետություն բացառապես ռազմական 
նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ազատվում է ավելացված արժեքի հարկից: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 3. Գովազդի մասին օրենսդրությունը 
Գովազդի մասին օրենսդրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ներառում է սույն օրենքը, 

Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենսդրական ակտերը և նրա կողմից ստորագրված 
միջազգային և միջպետական համապատասխան պայմանագրերը: 



Եթե Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրով 
սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա գործում են միջազգային 
պայմանագրի նորմերը: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 8. Միջազգային համագործակցությունը 
  
Կենտրոնական բանկն իր իրավասության շրջանակներում ներկայացնում է Հայաստանի 

Հանրապետության շահերը միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններում, միջազգային և 
օտարերկրյա բանկերում, ինչպես նաև այլ երկրների կենտրոնական և այլ բանկերի հետ 
հարաբերություններում, օրենքով սահմանված կարգով կնքում է միջազգային պայմանագրեր: 

Կենտրոնական բանկն իրավունք ունի համագործակցելու արժեթղթերի շուկայի oտարերկրյա 
կարգավորողների հետ: Այդ համագործակցությունը ներառում է կարգավորման առարկային 
վերաբերող տեղեկություններ հայթայթելն ու փոխանակելը, ինչպեu նաև նման տեղեկություններ 
uտանալուն աջակցելը: Կենտրոնական բանկն իրավունք ունի oրինական հիմքով իր տիրապետմանն 
անցած տեղեկությունները փոխանցելու այդ մարմիններին` պայմանով, որ դրանց փոխանցումն 
oրենքին չի հակաuում, փոխանցումից հետո կպահպանվի դրանց` oրենքով uահմանված 
գաղտնիության ռեժիմը, և այդ տեղեկությունները կoգտագործվեն բացառապեu oրենքի 
խախտումները կանխելու կամ հետապնդելու նպատակով: Նման համագործակցության 
նպատակով Կենտրոնական բանկն իրավունք ունի uտեղծելու տեղեկատվության փոխանակման 
համակարգեր կամ իր անունից մաuնակցելու դրանց, մաuնավորապեu, uտորագրելու հուշագրեր և 
այլ համաձայնագրեր, որոնք ընդամենը կuահմանեն փոխանակման ենթակա տեղեկությունների 
կազմը, դրանց փոխանակման կարգն ու պայմանները: 

Կենտրոնական բանկը միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների և բանկերի, 
օտարերկրյա պետությունների ֆինանսական կազմակերպությունների, կենտրոնական և այլ 
բանկերի, ֆինանսական վերահսկողների ու կարգավորողների, ինչպես նաև նրանց միությունների 
հետ կարող է իր իրավասության շրջանակներում կնքել միջազգային պայմանագիր չհանդիսացող 
ոլորտային համագործակցության պայմանագրեր, համաձայնագրեր, հուշագրեր և այլ փաստաթղթեր՝ 
այդ մասին նախապես ծանուցելով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի 
բնագավառում լիազորված մարմնին: Սույն մասով նախատեսված փաստաթղթերը ստորագրում է 
Կենտրոնական բանկի նախագահը կամ նրա լիազորությամբ` այլ անձը: 
 


